
ГРАФИК НА СЪБИТИЯТА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ 

НА 150-ГОДИШНИНАТА НА БАН 

 

2 октомври, 11:30ч. - Моста на влюбените НДК - откриване на изложба, 

посветена на постиженията на научните звена на БАН   

2 октомври, 17:00ч. – Национален археологически институт с музей на 

БАН (НАИМ) -връчване на награди на отличените от Общото 

събрание млади учени (вход с покани) 

1- 4 октомври - Седмица на отворените врати в Института по математика 

и информатика 

3- 4 октомври – 10:30ч – Дни на отворените врати в Института по 

информационни и комуникационни технологии  

7 октомври – предаване на БНТ „История БГ“, посветено на 150-

годишнината на БАН  

7 октомври, 11:00ч. - БАН - Валидиране на марка, с участието на 

министъра на транспорта Росен Желязков 

7 октомври, 11:30ч. - БАН , зала „Проф. Марин Дринов“ - представяне 

на филма за 150 год. БАН 

8 октомври, 15:00ч. - БАН - експертна група по превантивна медицина, 

отделение „Медицински науки“, Събрание на академиците и член-

кореспондентите (САЧК)– Световен ден на зрението   

9 октомври, 18:30ч. – НАИМ – откриване на изложба „Томичовият 

псалтир от колекцията на Държавния исторически музей в Москва“ 

(вход с покани) 



9 октомври, 11:00ч. - БАН - зала „Иван Е. Гешов“ (207)- представяне на 

трите книги – за архитектурата, кратка история на БАН и 

дарителството, под редакцията на чл.-кор. Васил Николов, зам.-

председател на БАН 

8-9 октомври, 13:30ч. - Дни на отворените врати в Геологическия 

институт  

10 октомври, 10:30ч. – Цeнтрална лаборатория по слънчева енергия и 

нови енергийни източници  на БАН (ЦЛ СЕНЕИ -  в двора на „Научeн 

комплекс 2“ на БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 72) - откриване на 

Демонстрационен павилион  с почти нулево енергийно потребление 

12.10  

 11:00ч. - БАН - Ръководството на БАН приема поздравления 

от поканените чуждестранни гости 

 Музеите на БАН и Ботаническата градина с „вход свободен“ за 

празника 

 19:00ч. - зала 1 на НДК – Тържествено честване  

16 октомври, 11:00ч. - Откриване на изложба в Париж в централа на 

ЮНЕСКО 

16 октомври – Ден на отворените врати в Института по физика на 

твърдото тяло и изложба (14 - 18.10 в БАН, фоайе) „Технологии и 

материали в полза на обществото“ 

17-18 октомври, 09:00ч. – БАН Международна научна конференция 

„Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно 

наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените 

от БАН“  

 

С всички съпътстващи събития, посветени на 150 год. БАН можете да се 

запознаете в Календар на честванията на сайта http://www.bas.bg/150-

bas/  

http://www.bas.bg/150-bas/
http://www.bas.bg/150-bas/

