
 

 
 

 

Студенти от Нов български университет забавляват и обучават безплатно ученици през 

ваканцията в библиотеката. За участие в отделните работилници е необходима 

регистрация на телефон 02/8110296 от 9.00 ч. до 17.30 ч. всеки делничен ден.  

 

Лятно четене „Космически пътешествия“ 

Водещ: Силвана Попова, програма „Телекомуникации“ 

Дата и час: 3 август 2017 г., 14.30-15.30 ч.  

Място: Библиотека, зала за екипна работа 

Препоръчителна възраст: ученици 1-6 клас 

Участниците в работилницата ще: 

 разгледат книгите, включени в изложба „Космически пътешествия“, 

 четат желани пасажи от представените издания, 

 се включат в игра с въпроси. 

Практическо занимание: рисуване и оцветяване на тема „Космически пътешествия“; 

 

Чудеса на природата 

Водещ: Силвана Попова, програма „Телекомуникации“ 

Дата и час: 10 август 2017 г., 14.30-15.30 ч. 

Място: Библиотека, зала за екипна работа 

Препоръчителна възраст: ученици 1-5 клас 

Участниците в работилницата ще научат повече за: 

 най-необичайните гори в света, 



 най-живописните паркове, 

 красотата на горите и парковете през всички сезони, 

 обитателите по тези места. 

Практическа задача: Игра „Опознай природата“; 

 

4D в моите ръце 

Водещ: Таня Стоянова, програма „Графично и пространствено проектиране" 

Дата и час: 17 август 2017 г., 14.00-16.30 ч. 

Място: Компютърен център II, зала 103, 2 корпус  

Препоръчителна възраст: ученици 5-12 клас 

Участниците в работилницата ще: 

 научат какво е „аугментирана реалност",  

 използват интерактивни приложения за мобилни телефони, таблети и настолни 

компютри, 

 създадат собствено приложение,  

 се забавляват, навигирайки между реалния и виртуалния свят. 

При възможност, участниците могат да донесат собствени мобилни устройства за 

използване в работилницата. 

 

В света на компютъра 

Водещ: Петър Кирилов, програма „Телекомуникации“ 

Дата и час: 22 август 2017 г., 14.30-15.30 ч. 

Място: Библиотека, зала за екипна работа 

Препоръчителна възраст: ученици 1-5 клас 

Участниците в работилницата ще научат: 

 как е изграден компютърът и какво вършат отделните части, 

 какви програми има в него, 

 кой изпълнява поставените задачи. 

Практическа задача: сглобяване и разглобяване на компютър; 

 

Игра с думи, мимики и жестове 

Водещ: Марин Попов, програма „Артистични психо-социални практики и психодрама“ 

Дата и час: 31 август 2017 г., 14.30-16.00 ч. 

Място: Зала за екипна работа 

Препоръчителна възраст: ученици 1-5 клас 

Участниците ще упражняват: 

 описание на думи и значения, 

 сценично изиграване на роля на известна личност, 

 разчитане на мимика и жест. 

Практическо занимание: Игра; 

 

 

 

 

 

 

 
 


