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за събитията, организирани и проведени от 
Център за обучение – БАН 

Кариерен център към ЦО-БАН 
 
Мероприятие 
Семинар на тема: "ДЕЙНОСТТА НА БРИТАНСКИ СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА МЛАДИ УЧЕНИ", с поканен лектор: г-жа Любов 
Костова, ДИРЕКТОР НА БРИТАНСКИ СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ http://www.britishcouncil.bg/   
 
Дата на провеждане на семинара: 

27 януари 2017г. (петък) 

Продължителност на семинара: 

11.00 – 12.30 часа 

Място на провеждане на семинара: 
ул. „Академик Георги Бончев”,  
блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км) 
 
Присъстваща аудитория 
Докторанти и млади учени от БАН 
 
Г-жа Любов Костова представи изключително нагледно и атрактивно дейността Британски съвет в 
България, като постави акцент върху инициативите в областта на популяризацията и 
комуникацията на наука. Лекторката запозна аудиторията с условията за кандидатстване за 
участие в ежегодния и най-голям в света конкурс за комуникация на наука Лаборатория за слава 
FameLab http://www.britishcouncil.bg/famelab. Предостави ценна информация за това как младите 
учени могат да се включат в провеждането на предстоящия, единствен по рода си, фестивал на 
науката в България – Софийски фестивал на науката http://www.britishcouncil.bg/sofia-science-
festival. 
 
Г-жа Любов Костова сърдечно прикани присъстващите да участват в описаните инициативи, 
посочи редица интересни и полезни примери както за презентации на финалисти в конкурси от 
различни области на науката (вкл. на докторанти и млади учени от БАН), така и за възможности за 
сътрудничество и включване на докторанти и млади учени като доброволци в инициативи на 
Британски съвет в България.      
 
На семинара присъства и г-н Гради Градев, Ръководител "Маркетинг" към Британски съвет в 
България.  
 
Присъстващите докторанти и млади учени проявиха силен интерес към лекцията и проведоха 
ентусиазирана и оживена дискусия. Тя продължи в оживени разговори с представителите на 
Британски съвет в България и след приключване на презентационната част.  
 
Присъстващите докторанти и млади учени получиха информационни плакати за предстоящия 
конкурс Лаборатория за слава FameLab, за да популяризират информацията за него и сред други 
свои колеги. 
 
Координати за контакт с поканения лектор –  
г-жа Любов Костова, ДИРЕКТОР НА БРИТАНСКИ СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ 
lyubov.kostova@britishcouncil.bg  
http://www.britishcouncil.bg/  
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