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Уважаеми колеги,
Имам удоволствието да ви поканя на традиционния Ден на отворените врати на Физическия
факултет на СУ, който тази година ще се състои на 22.04.2017 г. – събота. Денят на
отворените врати започва в 10 ч. и продължава, докато има посетители. Вечерта ще има
организирани демонстрации и наблюдения в астрономическата обсерватория в Борисовата
година, където организираните групи ученици влизат с предимство (миналата година на
подобни мероприятия имаше по няколко хиляди посетители).
Тази година има една новост, която е насочена към колегите извън София, което не
изключва възможността и тези от София да се възползват от нея. Става въпрос за
възможността да се съчетае Денят на отворените врати с посещение на музей в неделя.
Имаме уговорка с два музея: Политехническия музей и Музейко.
Политехническият музей предлага разнообразна програма за ученици от всяка
възраст, включително беседи и демонстрации по физика, химия и техника. Възможностите,
както и цени могат да се видят на страницата:
http://www.polytechnicmuseum.org/
Музейко е ориентиран към ученици на възраст до 11-12 г. Има възможност за
организирани разходки из експозициите. Основният принцип на експозициите е учене чрез
опит и игри. Повече за Музейко, услугите, които предлага и цените можете да прочетете тук:
http://muzeiko.bg/bg
За желаещите е осигурена възможност за нощувка в Центъра за подготовка на
ученици за олимпиади. Цената на нощувка е: 15 лв. за ученик и 19 лв. за ръководители.
Центърът разполага с 60 места, които ще бъдат резервирани за първите обадили се.
Надяваме се, че предложените три събития: Денят на отворените врати на 22. 04.
2017, наблюдения в Астрономическата обсерватория на Софийския университет – 22. 04
вечерта и посещение в подходящ музей на 23.04 сутринта ще предизвикат интерес у вас и ще
имаме удоволствието да ви посрещнем
За повече информация можете да се обадите на заместник декана, доц. Велинов на
телефон: 0876 416 910 или на електронен адрес: vd_pr@phys.uni-sofia.bg
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