ПРОГРАМА
МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА
7 – 29 май 2013 г.

7 май, вторник
19.00 часа, Аула
Публична лекция на Каролин Кристов – Бакърджиев (куратор на „Документ 13“ в Касел)

8 май, сряда
Галерия „Алма Матер“
Фотоизложба с природни обекти от цял свят, по повод 40 години от създаването на
катедрата „Ландшафтознание и опазване на природната среда”.
19.00 часа, Театър @лма @лтер
Кино-клуб „Милениум“, прожекция на документалния филм „Щастие…Обетована земя”,
Франция, 2011 г.

9 май, четвъртък
17.00 часа, Конферентна зала
Обсъждане на книгата „Фикция и образ” на гл.ас. Дарин Тенев.

10 май, петък
9.30 часа, Конферентна зала
Ден на отворените врати на Интегралния университетски център за електронно обучение

13 май, понеделник
9.30 часа, 59 семинар, Факултет по педагогика
Теоретичен семинар със студентско участие на тема: “История и управление на
образованието“
11.00 часа, Факултет по педагогика
Празник на Факултета по педагогика
18.00 часа, Галерия „Алма Матер“
Откриване на изложба „Географията - пътешествие и развлечение“

14 май, вторник
14.00 часа, Заседателна зала №2
Дни на Норвегия в СУ -14-17 май, 2013 г.
16.00 часа, Библиотека по англицистика и американистика
Среща-разговор с писателя и преводач Милен Русков на тема „Възрожденският език и
отношението свое-чуждо“.

Департамент по спорт:
Общо университетско първенство за "Купата на Ректора"
•10.00 ч. – Откриване на спортния празник – тенис комплекса в двора на Физическия
факултет
•10.00 ч. – Турнир по футбол
•10.30 ч. – Тенис турнир, ФзФ
•14.00 ч. – Волейбол, Биологически факултет
•16.30 ч. – Стрелба с лък, Базата на ВТУ „Тодор Каблешков“, кв. „Слатина“
•19.00 ч. – Шоудаун – мъже, 52-ри блок, Студентски град

15 май, сряда
9.30 часа, з. 61 на Факултета по журналистика и масова комуникация
Среща на студентите от 1-ви курс журналистика с випускниците от 1973 г. Тема на
срещата – „Предизвикателствата пред съвременната журналистика: 45 години не стигат. А
сега накъде?“
10.15 часа, Зала 180, Ректорат
Дни на Норвегия в СУ
1. “Knut Hamsun og Nord-Norge” – лекция на професор Нилс Магне Кнютсен.
2. Кнут Хамсун в прочита на студенти по Скандинавистика – презентация.
14.00 часа, Факултета по журналистика и масова комуникация
Представяне на учебната продукция на студентите от профилите „Радио“ и „Телевизия“.
14.00 часа, Заседателна зала № 2
Докторантски четения, Факултет по педагогика
Заседателната зала на Факултета по химия и фармация (събитието е до 17 май)
Национална конференция за студенти и докторанти по химия
18.00 часа, Двора на СУ
Културен център и Гьоте институт организират четене на немска поезия
19.00 часа, @лма @лтер
Представяне на трилогията на Хавиер Мариас „Лицето утре“

Общо университетско първенство за "Купата на Ректора"
•9.00 ч. – Баскетбол – 3-ки и точна стрелба, стадион „Академик“, жк „Гео Милев“
•9.30 ч. – Плуване, басейна ІV км, 4 х 50 м. Щафета
•10.00 ч. – Футбол, ст. „Академик”, Гео Милев
•10.00 ч. – Тенис турнир, ФзФ
•11.00 ч. – Фехтовка, стадион „Академик“, жк „Гео Милев“

•11.00 ч. – Лека атлетика – Крос в градинката срещу СУ „Св. Климент Охридски“, около
паметника на Съветската армия
•14.00 ч. – Волейбол, Биологически факултет
•14.00 ч. –Аеробик маратон, стадион „Академик“, жк „Гео Милев“
•17.00 ч. –Шоудан – жени, 52-ри блок, Студентски град

16 май, четвъртък
10.15 часа, Зала 180, Ректорат
Дни на Норвегия в СУ - “Havet som motiv i norsk litteratur” – лекция на професор Нилс
Магне Кнютсен; Дискусия със студентите.
Заседателна зала на Факултета по химия и фармация
Национална конференция за студенти и докторанти по химия
Зала 13 на Факултета по журналистика и масова комуникация
Конференция на катедра „Радио и телевизия“ на тема: „Граждани и медии“
Факултета по журналистика и масова комуникация - Катедра „Връзки с
обществеността”
Кръгла маса 2013 – “Нагласа, интереси и очаквания на телевизионната аудитория през
цифровизацията на телевизионния ефир”
16.00 часа, 176 аудитория
Лекция на гръцкия писател Димитрис Нолас

Общо университетско първенство за "Купата на Ректора"
•8.30 ч. – катерене, стената на Ректората
•9.00 ч. – Футбол, ст. „Академик”, Гео Милев
•10.00 ч. – Тенис, ФзФ
•15.30 ч. – Джудо – шиай, ст. „Академик”, Гео Милев

•18.00 ч. – Шах за незрящи в 52-ри блок, Студентски град

17 май, петък
9.00 часа, Конферентна зала
Кръгла маса „Съвременни перспективи на авто/биографичните изследвания“ (на
английски език) с гост-лектор професор д-р Паула Морау.
17.00 часа, Приемна
Открита лекция на тема „С дом и без дом в съвременния популярен женски роман” доц.
д-р Зелма Каталан.
9.45 часа, зала 29
Катедра „История и теория на журналистиката“ – Факултета по журналистика и
масова комуникация
Ден на докторанта
Заседателна зала на Факултета по химия и фармация
Национална конференция за студенти и докторанти по химия.
Общо университетско първенство за "Купата на Ректора"
11.30 ч. – Закриване в двора на Ректората – Програма и награждаване на победителите от
Спортния празник.

18 май, събота
УБГ ЕКОПАРК гр. Варна – събитието е до 21 май
Изложение за бизнес-срещи и посетители Green Fest - Фестивал на зелените идеи,
организиран от Асоциацията на производителите на декоративни растения в България
(АПДРБ) под надслов “Човек, Природа, Общество – Устойчиво Развитие“

19 май, неделя
УБГ ЕКОПАРК гр. Варна

Изложение Green Fest

20 май, понеделник
УБГ ЕКОПАРК гр. Варна
Изложение Green Fest
9.00 часа, Конферентна зала
Годишна студентска научна конференция "Европа за гражданите и гражданите
16.00 часа, Факултета по журналистика и масова комуникация
Публичният семинар на катедра „Радио и телевизия“ представя книгите на доц. В. Димов
„Добруджа: памет и песен” и гл.ас. д-р Ж. Попова „Диалогови модели между събития и
медийни образи”.
Сградата на Ректората
Студентски фестивал на пърформанса „Шах с пешката”

21 май, вторник
УБГ ЕКОПАРК – Варна
Изложение Green Fest
10 часа, Аула
Церемония по връчване на дипломите на випуск 2012 г. от Факултета по история
10.00 часа, Зала 29 на Факултета по журналистика и масова комуникация
Национален научен семинар на тема: “Книгоиздаване по време на криза”
14.00 часа, Аула
Открита лекция на проф. Грейс Фийлдър на тема „Incredible Tales of a Modern Bulgarian
15.00 часа, @лма @лтер
Майски дни на словото, организирани от Факултет по педагогика

22 май, сряда
13.30 часа, Заседателна зала на ДЕО
Лекция на Боряна Велчева на тема „Знаковата мотивираност на глаголицата“
17.00 часа, 176 аудитория
Заключителен семинар по проект „Арион“ на тема „Антична драма в Българи“

29 май, сряда
19.00 часа, @лма @лтер
Кино-клуб „Милениум”, прожекция на документалния филм „Момичето от Юга”,
Аржентина, 2012.
Университетска ботаническа градина – София
Тренинг на учители и обучители, практикуващи в сферата на неформалното образование
по проект INQUIRE , посветен на Световния ден на околната среда

