
                                                    

 

 

Биологически факултет на Софийския университет: 

дейности, посветени на Деня на очарованието на растенията 

 

Растенията – обект на художествено вдъхновение – картини на 

художничката Савина Мантовска 

Използване на белтък от медуза за експерименти – клуб по Биотехнологии 

на Американския колеж с ръководител д-р Ганка Динева; катедра Обща и 

промишлена миркобиология (БФ, СУ) 

3D технологии за изучаване на физиологията на растенията – Огнян 

Траянов, ученик от Американския колеж; катедра Физиология на растенията 

(БФ, СУ) 

Рецепта от светлини за подобряване на растежа на растенията – Ивет 

Димитрова и Иво Йорданов, ученици от Американския колеж; катедра 

Физиология на растенията (БФ, СУ) 

Безглутеновата диета - мит или наука - Александра Атанасова; катедра 

Биохимия (БФ, СУ) 

Растенията обичат риби – какво са аквакултурите? – Александър Томов и 

Васил Чавгов; катедра Физиология на растенията (БФ, СУ) 

Как се изследват лечебни растения? – катедра Физиология на растенията 

(БФ, СУ) 

Знаете ли, че растенията имат хормони? - катедра Физиология на 

растенията (БФ, СУ) 

Идея за екологично цветарство - катедра Физиология на растенията (БФ, 

СУ) 

Студентски клуб СКОРЕЦ – презентация и демонстрация от студенти 

биолози 

  



                                                    

 

 

Faculty of Biology of Sofia University: 

Activities dedicated to the Fascination of Plants Day 

 

Plants - object to artistic inspiration - paintings by the artist Savina Mantovska 

Applyng a jellyfish protein for experiments - the Biotechnology Club of the 

American College headed by Dr. Ganka Dineva; Department of General and 

Industrial Microbiology (FB, SU) 

3D technologies for the study of plant physiology - Ognyan Trayanov, a student 

in the American College; Department of Plant Physiology (BF, SU) 

Light recipe to improve plant growth - Yvette Dimitrova and Ivo Yordanov, 

students from the American College; Department of Plant Physiology (BF, SU) 

The gluten-free diet - myth or science - Alexandra Atanasova; Department of 

Biochemistry (BF, SU) 

Plants like fish - what are the aquaculture? - Alexander Tomov and Vasil 

Chavgov; Department of Plant Physiology (BF, SU) 

How to explore medicinal plants? - Department of Plant Physiology (BF, SU) 

Did you know that plants have hormones? - Department of Plant Physiology (BF, 

SU) 

Idea for Ecological Floriculture - Department of Plant Physiology (BF, SU) 

Student Club SKOREC - Presentation and demonstration by biology students 

 

 

 

 

 

 

 


