
        

 
 
 

Ти може да си новото лице на науката в България и да  
представиш страната на международен конкурс в Обединеното кралство.  

 

Лаборатория за слава FameLab 2013  
 

Искаш да знаеш как? Научи от организаторите на конкурса и предишни 
финалисти. Ще разбереш как да се подготвиш за кастинга и кои са 

печелившите стратегии. Ела на презентация на 5 март. 
 
 

 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 
Кога:   5 март (вторник), 16:00ч. 
Къде:  зала Компас, Ректорат, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 
 
Кой: Любов Костова – Директор на Британски съвет България, 

Глобален мениджър на проекта „Лаборатория за слава FameLab” 
  Членове на журито и фииналисти от предишни години 
 
 
Кой може да участва в конкурса? 
Целта на конкурса „Лаборатория за слава 
FameLab” е да докаже, че за наука може да се 
говори разбираемо и забавно, пред 
неспециализирана публика, при това без 
компромис с научното съдържание. 
Кандидатите могат да бъдат от цялата страна, 
но трябва да са от природо-математическите 
науки – това могат да са например 
преподаватели в училище или ВУЗ, работещи в 
изследователски или приложни институти, или 
студенти със задълбочени познания и опит от 
своята област.  
 
Как става регистрацията? 
Пълна информация за условията за участие, 
наградите, както и онлайн формуляр за 
регистрация може да бъде намерен на уебсайта 
на конкурса www.famelab.bg  

 
Какво се случва на конкурса? 
Конкурсът „Лаборатория за слава FameLab” се 
провежда във формат, добре познат от 
популярни телевизионни предавания – 
регистриралите се кандидати се явяват на живо 
на първоначален кастинг. Всеки трябва да 
подготви две 3-минутни представяния на научна 
тема, които трябва да са научно-достоверни, 
атрактивни и разбираемо поднесени. Явяването 
на кастинга е с изпълнение във формат по 
избор на кандидата. То може да включва песен, 
танц, поезия, изображения или да бъде 
представено по друг атрактивен начин, но без 
компютърни презентации. Темите трябва да са 
от природо-математическите и инженерни науки, 
но могат да разясняват както фундаментални 
понятия, така и съвременни научни открития.  
 

 

http://www.famelab.bg/

