
ЦЕНТЪР ЗА РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА  
БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ

НГ ЗА СЦЕНИЧНИ  
И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Career Development & Training
Association



КОНЦЕРТ НА ОТКРИТО „Изкуство за хората и хора за изкуството“
20.00 • 21.30 ч. ДЕФИЛЕ от АМТИИ до РИМСКИЯ СТАДИОН

АРТ КАФЕ
m  Представяне на книгата „Академията – убежище  на свободата. Хора на 

изкуството“
m  Среща-разговор с  Владимир Балчев на тема „Европа в битието на 

Пловдив“

18.00 • 19.30 ч. Концертна зала • АМТИИ

ОТВОРЕНИ ВРАТИ „Наука, образование и иновации в областта 
на изкуството“

m  Презентация и брошури с материали за проекти на АМТИИ 

m  Нови възможности и предизвикателства пред хората на изкуството
       Модератор: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак

17.30 • 18.00 ч. Концертна зала • АМТИИ

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ на Европейска нощ на учените ’ 2018 
в Пловдив   –   Проф. Милчо Василев

17.00 • 17.30 ч. Концертна зала • АМТИИ

академия за музИкално, танцово и изобразително
         изкуство 

За студенти, преподаватели, изследователи, широка публика
Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ 2

19.30 • 20.00 ч.   Концертна зала • АМТИИ

ФОТОИЗЛОЖБА  „Новият век през моя обектив“
m  Откриване на фотоизложбата и награждаване на победителите

ИЗЛОЖБА СЪС СНИМКИ ОТ ФОТОКОНКУРСА  „Новият век през 
моя обектив“
m  Фотоконкурсът е обявен и проведен във Фейсбук, а победителите, 
заели първите 3 места, са избрани от гласувалите в социалната мрежа.

30 дни ДВОРА НА АМТИИ



За студенти, преподаватели, изследователи, широка публика

ОТВОРЕНИ ВРАТИ 
m  Информационни материали и представяне на проекти на ЦРСББ

Planta SYST; RESIST
m  Европейски корнер – модерните технологии и въздействието им върху 

човека и природата

18.00 • 19.00 ч. ЦРСББ – пловдив

СРЕЩА-РАЗГОВОР с чуждестранни учени, работещи в ЦРСББ

m  Eвропа, Америка или Азия – по-доброто място за наука и обучение
       Модератор: доц. д-р Цанко Гечев

19.00 • 20.00 ч. ЦРСББ – пловдив

ОТВОРЕНИ ВРАТИ 
m  Проект Live Skills – съвременни учебни програми и възможности  

за обучение 
m  Европейски корнер – модерните технологии и въздействието им  

върху човека на изкуството

18.00 • 19.00 ч.   нгсЕи – пловдив

Галерия • АНАСТАС•
Старинен Пловдив, ул. „Витоша“ № 1

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗКУСТВАТА 
m „Информационните технологии във визуалните и изпълнителски  

изкуства – нови възможности за кариерно развитие“

19.00 • 20.00 ч. Галерия „АНАСТАС“

национална гимназия за сценични и ЕКРАННИ
               изкуства Пловдив, ул. „Петко Д. Петков“ № 8

За ученици, преподаватели, работодатели, широка публика

Център по растителна и системна биология и 
            биотехнология Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32

За студенти, преподаватели, изследователи, широка публика



ПЪТЕШЕСТВИЯ В КУЛТУРИТЕ:  изкуство и личностно развитие

m  „Пътувам, уча и се наслаждавам на изкуството“

20.30 • 21.30 ч. АРТКЛАС ЦЕНТЪР – Център за обучение

Скъпи млади колеги, съграждани, ученици и студенти,

Станете част от Европейската нощ на учените  
на 28 септември 2018!

Пловдивските научни и културни организации – АМТИИ, НГСЕИ, 
ЦРСББ, Галерия „Анастас“ и Артклас център, са подготвили  

привлека телна програма, представена по традиция в тази  
Пътна карта на Нощта на учените. 

Почувствайте академията като отворена среда,  
в която можем да творим и да мечтаем заедно!

За студенти, преподаватели, изследователи, широка публика

АРТКЛАС ЦЕНТЪР Пловдив, бул. Васил Левски № 180 А

Материалите са  разработени по проект  К-ТRIO 3, договор № 818757.  
Проектът за Европейска нощ на учените  се финансира от Европейската комисия  

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


