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За нас

Форум Демокрит е НПО, 
регистрирано през 2002 г.

Основната му цел е 
комуникация на науката. 

Тя се реализира чрез различни 
проекти, събития и дейности. 



  

Какво е комуникация на науката?

Наука за обществото и в полза 
на обществото, представена на 
разбираме език от млади и 
забавни учени.



  

Комуникация на науката в действие!

Кадър от Софийски фестивал на науката 2013. Проектът е в 
партньорство със Столична Община, Британски съвет България и МОН. 
За повече инфо: www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival
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Комуникация на науката в действие!

Кадър от Софийски фестивал на науката 2015. Проектът е в 
партньорство със Столична Община, Британски съвет България и МОН. 
За повече инфо: www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival
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Комуникация на науката в действие!

Лаборатория за слава „FameLab“ - състезание за популярна наука. 
Проектът е в партньорство със Столична Община, Британски съвет 
България и МОН. За повече инфо: www.britishcouncil.bg/sofia-science-
festival
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Комуникация на науката в действие!

Проектът е в партньорство с Британски съвет България и водещи български 
учени и научни организации. Повече инфо: www.cafescientifique.democrit.com



  

Комуникация на науката в действие!

MARCH – Make Science Real in Schools. Проектът е в 
партньорство със Столична Община, Британски съвет 
България и МОН. Реализира се в момента!
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Проект „София: град на 
научната култура“

 Проектът е в партньорство със Столична Община, Британски съвет 
България и МОН. Финансиран е от ЕК. Повече инфо: 
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Какво е EUSP 2016?

- Възможност да разберете как работят 
европейските институции

- Да се запознаете с ваши връстници и водещи 
експерти в едни от най-съвременните научни 
области (генетика, медицина, роботика)

- Да подобрите уменията си по реторика и 
комуникация
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Как протича EUSP?

G



  

Как протича EUSP?

G

Петима от ВАС, млади 
делегати, ще отидат в 

Манчестър на най-големия 
форум за наука, бизнес и 

политика:
ESOF (European Science 

Open Forum) 2016.



  

ЗАПИШИ СЕ ЗА УЧАСТИЕ:
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EUSP.NAUKA.BGEUSP.NAUKA.BG



  

За повече информация:

http://www.student-parliaments.eu/

http://www.democrit.com 

http://eusp.nauka.bg 
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