С удоволствие Ви информираме, че предлагаме
Националният фестивал „Наука на сцената 8“
да се проведе в дните от 23 до 26 април 2021 г. в гр. Севлиево.
Организатори на събитието са Национален и Местен организационен комитет
със съорганизатори Министерството на образованието и науката и Община
Севлиево, с които настоящето предложение е съгласувано. Надяваме се, че
както и досега ще можем да разчитаме на съдействието и подкрепата на
Съюзите на физиците, химиците, биолозите и математиците в България, както
и на редица други неправителствени организации и фирми. Фестивалът за
седми пореден път ще бъде в град Севлиево, а за трети път ще се проведе в
СУ „Васил Левски“.
Това събитие е подборен кръг за участието на България в едноименната
международна изява, която ще се състои от 24 до 27 март 2022 г. в Прага,
Чехия <https://www.science-on-stage.eu/page/display/4/111/0/festival-2022>.
Европейската програма „Наука на сцената“ („Science on stage“) има за цел да
предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки и
математиката, като повишава квалификацията на учителите чрез обмяна на
опит, иновативни идеи и добри практики. Регламента за провеждането на
Националния фестивал и условията за участие, можете да намерите на
страницата му <http://sons-bg.org/>, която скоро ще бъде активирана, както и
на страницата на Съюза на физиците в България http://upb.phys.unisofia.bg/index.html .
Молим за вашето съдействие информацията за фестивала да бъде
разпространена сред максимален брой български учители по природните
науки и математика от всички степени на образованието – включително и
предучилищното.

We are pleased to inform you that we propose
the National Festival „Science on Stage 8“
to be held from 23 to 26 April 2021 in the town of Sevlievo.

The organizers of the event are National and Local Organizing Committees, coorganized by the Ministry of Education and Science and the Municipality of
Sevlievo, with which this proposal has been agreed. We hope that as before we
will be able to count on the cooperation and support of the Unions of Physicists,
Chemists, Biologists and Mathematicians in Bulgaria, as well as a number of other
non-governmental organizations and companies. The festival for the seventh time
in a row will be in the town of Sevlievo, and for the third time will be held at the
High school „Vasil Levski“.

This festival is a selection event for Bulgaria's participation in the European
festival, which will take place from 24 to 27 March 2022 in Prague, Czech Republic
https://www.science-on-stage.eu/page/display/4 / 111/0 / festival-2022. The
European Science on Stage platform aims to stimulate and sustain young people's
interest in natural sciences and mathematics by raising the qualifications of
teachers through the exchange of experience, innovative ideas and good
practices.
The regulations for the National Festival and the conditions for participation can
be found on its website http://sons-bg.org/ , which will be opened soon, as well as
on the website of the Union of Physicists in Bulgaria http://upb.phys.unisofia.bg/index.html.
We kindly ask for your cooperation for the dissemination of the information
about the festival among the maximum number of Bulgarian teachers of natural
sciences and mathematics from all levels of education – including preschool.

