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Уважаеми Директори на Основни и Средни училища, 
Уважаеми Учители, 
 
За девета година с огромно удоволствие и гордост ви представяме Програмата за 
училищни групи за 9-10 май, първите два дни от Софийския фестивал на науката 
2019, резервирани специално за организирани посещения на ученически групи. 
 
Миналата година повече от 200 учители от над 50 училища посетиха фестивала с над 
2500 ученици. Тази година значително увеличихме капацитета на работилниците и 
още повече фокусирахме темите за ученици и техните учители.  
 
През настоящата година предлагаме на ваше внимание програма, в която сме 
отразили някои от препоръките, които ни дадохте – например, за повече работилници 
и по-голям капацитет на практическите занимания. В приложената програма ще 
намерите повече от 40 събития в два учебни дни.  

• Най-малките посетители – децата в Предучилищна възраст и Начален курс, 
ще могат да участват в работилници за Летящите машини на Леонардо да 
Винчи, да търсят следите на динозаврите, да изследват тъмната страна на 
луната с роботи, да създават хранилки на птици и да изобретяват с помощта на 
използвани пластмасови шишета за вода, да се запознаят с математиката на 
Маите и още много други възможности.  

• По-големите учениците ще изпитат привличането на металите и чупливостта 
на стъклото, ще се състезават за науката в Хари Потър и ще гледат филм за 
техни връстници, участвали в международно състезание за наука, ще правят 
космически разходки и ще се правят на химически детективи, ще се запознаят с 
науката в парашутните скокове и как науката може да помогне на градовете, в 
които живеем. Ще се запознаят лично с учени, чиито стъпки се надяваме да 
поискат да последват.  

• За зрелите ученици от гимназиален курс сме подготвили вдъхновяващи срещи 
с мащабите в космоса и мечтите на полярните изследователи, какви 
комуникационни системи използват десантчиците и как да построят слънчев 
часовник.  

• За учениците, изучаващи испански език ще има среща с испанския полярен 
учен, писател и участник в шест научни експедиции до Ледения континент, 
Хавиер Качо, който ще разказва за своя вдъхновяващ път и този на други 
антарктически и арктически изследователи. Събитието е подходящо и за 
незнаещи езика, тъй като ще е с превод 

• Учителите по химия ще могат да видят как двама млади химици ще помогнат 
да се върнат експериментите в училище, а учени от Института по 
информационни и комуникационни технологии при БАН ще представят 
различни възможности за ползване на видео игри в училище.   

• Щандовете с демонстрации и експерименти ще са богати на възможности за 
забавно учене и срещи с учени.  



• Изложби за проучванията на антични кораби в Черно море, за редки химични 
елементи, изследвания на космоса и науката като изкуство.  

• Новост тази година е зона „Направи си сам“ в партньорство с Microsoft, 
където ще има Minecraft за образование; разработки на Microsoft за изкуствен 
интелект; сглобяване на състезателна количка (физика, динамика); поставяне 
на осветление на сграда с електрическа верига (физика); направа на ДНК 
гривни евентуално. Всеки ученик ще може да сглоби на място, да отнесе вкъщи 
и да повтори отново, дори това да  значи да разглоби направеното. 
 

Вече 9 години заедно с Министерство на образованието и науката и Столична община, 
с университети, БАН, чуждестранни културни центрове, посолства, спонсори и 
медийни партньори, Британски съвет представя единствения по рода си Софийски 
фестивал на науката. Фестивалът е част от Културния календар на Столична община. 
 
Тази година фестивалът ще се проведе от 9 до 12 май в София Тех Парк.  
 
Приложената програма съдържа детайли за събитията, които можете да видите и 
онлайн на адрес https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival/schools.  
 
За да резервирате своите места директно: https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-
festival/bookings-schools. 
 
Поради огромното търсене препоръчваме да направите своите резервации възможно 
по-рано, тъй като местата са строго ограничени и бързо се изчерпват. 
 
Разбира се, освен програмата за училищни групи, децата и младежите, както и 
техните учители ще могат да посетят фестивала и през уикенда, когато ще има много 
събития, подходящи за различни възрасти, в това число на английски и испански език, 
и от водещи български и международни учени. Всички събития можете да видите на 
сайта на фестивала www.sofiasciencefestival.bg.   
 
За нашия екип и доброволците ни ще бъде истинска радост да ви посрещнем на 
деветото издание на Софийския фестивал на науката!  
 
 
От името на екипа, 
 
 
 
 
 
Любов Костова 
 
Директор  
Британски съвет в България 
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