
 

Европейска нощ на учените 2015 
            Съюзът на учените в България  в рамките на проекта K-TRIO 2 (Role of Researchers in the 

Triangle of Knowledge), финансиран по програмата на Европейската комисия за научни 

изследвания и иновации „Хоризонт 2020", обявява 

конкурс за ПОЕЗИЯ от български учени и докторанти. 

В конкурса може да се участва с до 5 стихотворения (може и публикувани, като се цитира 

източникът) на български език. 

Подбраните от компетентно жури стихотворения ще бъдат отпечатани в сборника „Стъпки 8", 

който ще бъде разпространяван по време на Нощта на учените 2015 г. в София и в други градове 

в България. 

Изпращайте вашите материали на адрес:  lazarova@usb-bg.org 

Краен срок:  15 март 2015 г. 

За допълнителна информация: (02) 943 30 22; 0887 853 234 
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Във връзка с изпълнението на проект К – TRIO 2 (Нощ 

на учените 2015), 
Русенският  университет „Ангел 

Кънчев" обявява  КОНКУРС на тема: 
„Светлината в картини,образи и слово", 

      посветен на Международната година на светлината 

За участие в конкурса каним преподаватели, докторанти, студенти, ученици и граждани с 

разработки в следните жанрове: 

 поезия; 

 проза (есета и др.); 

 живопис; 

 фотография; 

 научни разработки: прототипи, макети, мостри, схеми, постерни идейни проекти. 

Разработките не трябва да са участвали и да са били награждавани в други конкурси. Научните 

разработки, участващи в конкурса, трябва да бъдат придружени от описание в размер не по - 

голям от половин страница компютърен набор, формат А4. На всички участници ще бъдат 

присъдени сертификати за участие в конкурса, а най- добрите в различните категории ще бъдат 

премирани. 

Срокове 

 Регистрация на намерение за участие: до 04.09.2015 г., 17 ч. в стая 1.313Б на Ректората 

(Направление Европейска интеграция и международно сътрудничество), или на  e-

mail: eims@uni-ruse.bg  (Регистрационен формуляр REGISTRATION_FORM_K-Trio.docx , 

или може да се вземе на място в стая 1.313Б) 

 Предаване на готовите разработки: до 18.09.2015 г., 17 ч. в стая 1.313.Б на Ректората 

(Направление Европейска интеграция и международно сътрудничество). 

 Оценяване на разработките от експертна комисия: до 23.09.2015 г. 

 Отличаване на наградените разработки: 25.09.2015 г., Централно фоайе на Ректората, 10:00 ч. 

Предварителна програма: RN programa 2015.doc 
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Списък на наградените участници в конкурса 

„Светлината в картини,образи и слово", 

  

Първо място в категория „Иновативна разработка“ - Явор Стефанов 

 

  

Първо място категория „Художествена фотография“ - Анна Димитрова 

Второ място категория „Художествена фотография“ - Мартина Ивелинова Милкова 

Трето място категория „Художествена фотография“ - Росица Александрова Стойкова 

 

  

Първо място категория „Поезия и проза“ - Миглена Цветкова 

Второ място категория „Поезия и проза“ - Живодар Душков 

Трето място в категория „Поезия и проза“ - Анна Димитрова 

Трето място категория „Поезия и проза“ - Станимир Георгиев Станев 

  

 


