
Science Bricks: Науката в подкрепа на българските олимпийци по природни науки 

Лектори на научно-популярното събитие ще бъдат Никола Каравасилев, проф. Николай Денков, 

Наско Стаменов, доц. Аспарух Камбуров и част от българските олимпийци по природни науки 

 

Част от най-добрите комуникатори на науката у нас се събират на една сцена в подкрепа на 

българските олимпийски отбори по природни науки. Научно-популярното събитие Science 

Bricks (www.sciencebricks.bg и https://www.facebook.com/events/588342538236719/), което ще 

се проведе за първи път на 19 октомври в София Тех Парк, представя впечатляващи лекции на 

проф. Николай Денков, Никола Каравасилев, Наско Стаменов и доц. Аспарух Камбуров. На 

сцената ще излязат и част от българските олимпийци по природни науки. Водещи на 

събитието, което е организирано от MediaBricks.bg, са Златина Димитрова и д-р Владимир 

Божилов. 

Входът на събитието е с билети, като всички приходи от продажбата им отиват директно в 

дарителската сметка на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки в подкрепа 

на състезателите и ръководителите на отборите по математика, физика, химия, астрономия, 

лингвистика, астрономия и астрофизика, биология и информатика. Стандартният дарителски 

билет е на цена от 15 лв. (10 лв. за студенти и ученици), като има супер дарителски билети за 30 

и 50 лв. Билетите се продават в https://epaygo.bg/3801502752  

Дали Вселената е толкова „спокойна“, колкото изглежда? Какви материали ни трябват, за да 

покоряваме Космоса? Защо са важни изследванията на Антарктида? Кога се е появила първа 

биологична клетка LUCA? Какво е да си олимпиец по природни науки? Отговорите на тези 

въпроси дават нашите лектори: 

Астрофизикът Никола Каравасилев, който е дългогодишен ръководител на националните ни 

отбори по астрономия и астрофизика, ще ни разкаже повече за „(Не)спокойната Вселена“.  

Наско Стаменов също подготвя гимназисти, но по химия. На Science Bricks той ще представи 

„Материалите, с които се покорява Космосът“. 

Доц. Аспарух Камбуров ще отведе зрителите из дебрите на Антарктика, за да разкаже повече 

за приключението да се прави наука там. 

Впечатляващата научно-популярна лекция на проф. Николай Денков „Животът преди и след 

Земята“ ще ни запознае с първата биологична клетка, предшественик на всички живи 

организми на Земята - LUCA.  

В последния панел ще имате възможност да чуете историите на български олимпийци по 

природни науки. Те ще ни разкажат как се коват медалите със знание. 

През целия ден ще можете да разгледате и пълните с наука щандове на нашите партньори. 

Още информация за Science Bricks: Наука с кауза ще намерите на 

https://mediabricks.bg/sciencebricks/  

Събитието се провежда с подкрепата на Частно начално училище Izzi Science for Kids, Vivacom, 

София Тех Парк, MDV Professional Education, Фондация „Карол Знание“.  

Партньори на събитието са: Сдружение на олимпийските отбори по природни науки, Български 

Дарителски Форум, Британски съвет в България, Фондация Еврика, Ratio, Форум Демокрит, 

http://www.sciencebricks.bg/
https://www.facebook.com/events/588342538236719/
https://epaygo.bg/3801502752
https://mediabricks.bg/sciencebricks/


Катедра Астрономия към СУ, TechnoMagicLand, Географ БГ, Съюз на Учените в България, Съюз 

на Физиците в България. 

Медийни партньори: Nauka.OFFnews.bg, Списание „Българска наука“, Списание „Светът на 

физиката”, trio.bg, Kaldata.com, TodayTech.eu, TechTipsMedia.com, TechTrends.bg. 


