
Скъпи колеги, съграждани, ученици и студенти,
В очакване на десетата юбилейна Нощ на учените  

ви каним на 25 септември 2015 г. 
да бъдете гости на събитията в Пловдив!

Пловдивските висши училища – ПУ „Паисий Хилендарски“, 
Медицинският университет, Университетът по хранителни 
технологии и АМТИИ,  са подготвили вдъхновяваща програма, 

представена в тази Пътна карта.
Споделете с нас вярата си в науката, изкуството  

и образованието като пътища за непрестанно разгръщане  
на човешкия потенциал. 

Добре дошли сте!

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ • Паисий Хилендарски•

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Материалите са разработени по проекта K-TRIO 2.  
Проектът K-TRIO 2 за Европейска нощ на учените се финансира  

от Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ 
на програма „Хоризонт 2020“.

19.00 - 23.00 ч. Ректорат
Наука и бизнес – изложба с продукция на успешни фирми на бивши 
възпитаници на УХТ

14.00 - 19.00 ч. Гимназии в Пловдив и региона
Пътуваща академия  „Кой иска да бъде изследовател“

УНИВЕРСИТЕТ 
по ХРАНИТЕЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ

18.00 - 18.30 ч. МУ,  Аудиторен комплекс 
Обявяване на резултатите от конкурса за име на Академичния 
 фолклорен ансамбъл

Изпълнение на Академичния фолклорен ансамбъл при МУ – Пловдив,  
с ръководител Стефан Йорданов

18.30 - 24.00 ч. МУ,  Аудиторен комплекс
Благотворителен кулинарен базар и музикални изпълнения

Събраните средства ще бъдат предоставени за носии на фолклорния 
ансамбъл при МУ – Пловдив

За студенти, преподаватели, 
изследователи, широка публика



ПЛОВДИВСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ и 

АМТИИ

17.00 - 17.30 ч. ПУ, Ректорат, 6. аудитория
Официално откриване на десетото юбилейно издание на 
Европейската нощ на учените ’2015

Откриване: проф. Запрян Козлуджов – ректор
Представяне на книгата  „Хора на науката. Университетът като 
убежище на мисълта“ – юбилейно издание с интервюта на учени  
от пловдивските висши училища

17.30 - 18.30 ч. ПУ, Ректорат, 6. аудитория
Среща разговор с маестро Йордан Камджалов на тема „Наука, 
изкуство, философия: пътища към хиперпотенциала на човека“

С участието на вокално студио „Нуша“

18.00 - 19.30 ч. ПУ, Зала „Компас”
Презентации на доц. д-р  Тодорка Димитрова по темите  „Светлината – 
позната и непозната“ и  „Защо и как виждаме“

18.30 - 19.00 ч. ПУ, Ректорат, 6. аудитория
Представяне на книгата  „Стъпки 8“ – национално издание  
със стихове на български учени

19.00 - 19.30 ч. ПУ,  Ректорат, 6. аудитория
Национален фотоконкурс  „Когато има светлина“

Обявяване на победителя, избран с гласуване в социалната мрежа

19.30 - 20.00 ч. АМТИИ, Римски стадион
Дефиле от АМТИИ  до Римския стадион  

20.00 - 21.00 ч. АМТИИ, Римски стадион
Фолклорен концерт  „Нека искри светлина“ с шедьоврите на 
българския музикален и танцов фолклор

21.00 - 22.00 ч. Римски стадион
Демонстрационно и презентационно светлинно шоу „Еволюцията на 
светлинните технологии“

Участници: проф. Тинко Евтимов;  Георги Иванов – физик;   
студенти от Физическия факултет на Пловдивския университет

МЕДИЦИНСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Пловдив

15.00 - 16.00 ч. МУ,  Аудиторен комплекс
Мисия  „Преподавател в МУ – Пловдив“ – среща на  поколенията

Водещ:  доц. Нарцис Калева
Участници:  проф. Петър Кавлаков, проф. Христо Миленков 
                              проф. Никола Запрянов, проф. Мариана Мурджева 
                              д-р Ангелина Стоянова, ФДМ, млад преподавател

16.00 - 16.15 ч. МУ,  Аудиторен комплекс
Връчване на наградата на ректора за най-добър учен

16.15 - 18.00 ч. МУ,  Аудиторен комплекс
Дебат „Книжката или мишката – реален или виртуален университет?“

Водещ:  Стефан Лозанов
ОТБОРИ: 

1. д-р Петър Димов и студенти: Петър Мърмъров – МФ,  
Анелия Александрова – ФФ, Петър Шентов – ФДМ
2. д-р Мариян Тополов и студенти: Костадин Костадинов – МФ, 
Златилина Брикова – ФФ, Мария Масларова – ФДМ

Госпъл хор при МУ – Пловдив,  и индивидуални изпълнители

За студенти, преподаватели, 
изследователи, широка публика

За студенти, преподаватели, 
изследователи, широка публика


