
 
 

 
 

ПОКАНА 
 

Катедра по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“ при ФФ, МУ 

– Пловдив 

и Лаборатория по Микробиология при УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив 

с любезната подкрепа на Фирма RIDACOM 

имат удоволствието да Ви поканят да участвате в: 

 

Агар арт - конкурс за рисунка с микроорганизми 

 
 
В навечерието на Европейската нощ на учените (30 септември 2022) и с любезната 

подкрепа на Фирма RIDACOM организираме за четвърта поредна година в МУ – Пловдив 

конкурс Агар арт - рисунка с живи микроорганизми в стъклена петриева паничка. 

Можете да създадете своята уникална рисунка от живи бактерии и гъбички от 19 до 23 

септември в Катедра по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей 

Янев“. На стр. 2 е изнесен график с часовете за ,,рисуване“. 

 

След селекция, авторите на трите най-добри рисунки ще бъдат наградени: 

- Победител на катедрата 

- Победител на публиката 

- Победител на Ридаком 

 

Участниците в конкурса и техните рисунки ще бъдат представени в изложба на живо в 

Нощта на учените (30 септември, 2022) от 16:30ч., а победителите ще бъдат обявени в 

18:00ч.  Всички творби ще имат възможността да вземат участие и в националния Агар арт 

конкурс, който предстои. 

 

 

 

 



 
 

ГРАФИК 
с часовете за рисуване в рамките на конкурса Агар арт 

в Кат. по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“   

в периода 19-23 септември 2022г. 
 

С оглед спазване на противоепидемичните мерки, всички студенти желаещи да участват 

трябва да се запишат предварително чрез имейл до:  andreana.angelova@mu-plovdiv.bg за 

съгласуване и запазване на избрания от графика ден и час. 

Дата  Час Учебна зала 

Понеделник 

19.09.22 

13:30 – 16:00 ч. 2 

Вторник  

20.09.22 

14:30 – 16:00 ч. 3 

Сряда  

21.09.22 

15:30 – 17:00 ч. 1 

Петък  

23.09.22 

13:30 – 16:30 ч. 1 

 

 

В залите за рисуване, всички студенти ще бъде допускани с предпазна маска, ръкавици и 

при спазване на дистанция от 1,5 м. 

 
 

 

 

 

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм  

фирма RIDACOM   

и колектив на Катедра по медицинска микробиология 

 и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“ при МУ – Пловдив  

и Лаборатория по Микробиология при УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив 


