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От лабораторията до мола науката завладя града: Европейска нощ 
на учените 2022 - SEARCH 

 

През целия ден и до късните часове на 30 септември 2022 г. протече 
Европейската нощ на учените - SEARCH. Науката излезе от лабораториите и влезе в 
училища, публични пространства и дори търговски обекти като Мол София. Наред с 
това, в лабораториите бяха добре дошли всички любопитни ученици и граждани, за да 
научат повече за съвременните технологии и изследвания, и за да се потопят в 
творческата обстановка на учените.  

Хидротехническият факултет (ХТФ) на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ) отвори вратите си, за да демонстрира в лабораторни 
условия как стъклото може да бъде в помощ на пречистването на питейната вода. 
Любопитните ученици от столичните гимназии пресрочиха вечерния си час, за да не 
остане никой техен въпрос неотговорен, а любознателността им наградена.  
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Екип на катедра "водоснабдяване, канализация и пречистване на водите" от ХТФ 
посрещна обедните часове на събитието в гр. Плевен с ученици от 8-и до 12-и клас на 
Математическата гимназия "Гео Милев". Учените споделиха с младежите за своя избор 
на професионален път, дал им възможност да разработват и прилагат съвременни 
технологии за опазването и пречистването на водите по щадящ за хората и природата 
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начин. Всички заедно се включиха в асоциативна игра, която илюстрира емоционалната 
ни връзка с водата. Това доведе до много смях, но събуди и размисъл: 

- Земя: Надявам се да не съм сама. 

- Марс: Не си, Земя, не си. (действието се развива през 2183)  

 

Един срещу друг, а ледниците? 

 

Човекът живее заради водата. 

Кучето и то.  
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Актуални на стихийните сили на водата от последния месец в страната, бяха 
изследователите от Хидротехническия факултет на УАСГ, пренесли научните си 
симулации в пространството на шопинг центъра - Мол София. Тази тема стигна до нас 
пряко или чрез медиите, направи ни съпричастни, но и остави много въпроси относно 
превенцията и предвиждането на риска от наводнения. "Вода без беда" демонстрира 
по достъпен начин как науката може да подпомогне превенцията чрез моделиране.  

Презентацията е достъпна ТУК  

Инициативата за популяризиране на науката и нейните достижения се 
финансира от Програма "Хоризонт Европа" 2021 - 2027 на Европейския съюз. 

www.fresher-researchersnight.bg   

www.facebook.com/ResearchersBG 
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Повече за Европейска нощ на учените 2022 можете да научите на 

https://fresher-researchersnight.bg/ 

 

Последвайте ни и в социалните мрежи 

https://www.facebook.com/ResearchersBG 

https://www.instagram.com/researchersnightsofia/ 

https://www.tiktok.com/@searchbg?is_from_webapp=1&sender_device=pc  

Видеа от предишните издания на Нощта-
https://www.youtube.com/channel/UCuw48uHEBebU3518JDxz4fA 

 

За контакти: 

Доц. Петър Филков 

Декан на Хидротехнически факултет 

Университет по архитектура, строителство и геодезия 

еmail: pifilkov@yahoo.com  


