
                          УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

                             посреща гости  

                           в „Европейската нощ на учените 2019”  

                    26-27 септември, 2019г.  

 

Учените от УХТ ще отбележат „Европейската нощ на учените 2019” със  следната Програма: 

26.09.2019 г.:  

13:00-13:15, УХТ, аула „Милен Бешков“, Ректорат на УХТ 

Официално откриване  

 

13:15-14:15,  аула „Милен Бешков“, Ректорат на УХТ 

REFRESH кафене: „Непознатото културно-историческо наследство през погледа на учените“ 

Гостите ще бъдат запознати с малко познати туристически обекти на културно-историческо наследство. 

 

14:00-16:00, зала „Хоризонт“, II бл. на УХТ  

REFRESH кафене: кръгла маса на тема „Наука, бизнес, образование - традиции и бъдеще“, съвместно със Съвет по 

туризъм, Пловдив, Организация за управление на Тракийски туристически район, Бизнес университетска асоциация 

в хранителната индустрия и туризма и УХТ. 

 

16:00-17:00, зала „Хоризонт“, II бл. на УХТ, Учебен ресторант „Мартин Радклиф“ 

REFRESH кафене: В навечерието на Световния ден на туризма. Работна среща  - бизнес - наука ‘B to Sci’ 

 

27.09.2019 г.: 

10:30-22:00, Ректорат на УХТ 

Европейски  кът 

Ще предоставя информация за научни изследвания, прояви, контакти, проекти  на учени от УХТ.  

 



12:00-22:00, Ректорат на УХТ  

REFRESH Фото и Видео: Фото- и видеоконкурс „Обект на културно-историческо наследство, с което се гордея“ 

 

13:00-22:00, Ректорат на УХТ  

Магия REFRESH: Тематична изложба „От раклата на баба“ 

 

15:00-16:30, Ректорат на УХТ  

Наука в града REFRESH: „Наследството на Пловдив – културна столица на Европа, 2019 г.“ – презентация на ОИ 

„Старинен Пловдив“;  

 

16:30-17:30, Ректорат на УХТ  

Наука в града REFRESH: „Синтез между античност и съвремие“ -  презентация на Културен център „Тракарт“  

 

17:30-18:30, Ректорат на УХТ  

Наука в града REFRESH: „Културно-историческо наследство и туризъм“ – презентация на Съвет по туризъм, 

Пловдив и Организация за управление на Тракийски туристически район  

 

15:00-20:00, Ректорат на УХТ  

REFRESH Фото: Фотоконкурс  „Автентични любими рецепти от тефтера на баба” 

 

18:00-20:00, Ректорат на УХТ  

Магия REFRESH:Дегустация „Забравените вкусове“  

 

17:00-19:00, Ректорат на УХТ  

Наука в града REFRESH: „Хлябът – мистика и традиции“ 

 

17:00-20:00, Ректорат на УХТ  

Наука в града REFRESH: Работилници „Млад учен“ 

 

 



18:30-20:00, Ректорат на УХТ  

Наука в града REFRESH: Традиционни напитки от билки – наука и опит 

 

 

18:00-20:00, Ректорат на УХТ  

Магия REFRESH: Учените за децата „Подай ръка, посочи път“ 

 

 

20:30-20:45, Ректорат на УХТ  

REFRESH Фото: Награждаване на победителите от фото- и видеоконкурса „Обект на културно-историческо 

наследство, с което се гордея“ 

 

20:30-20:45, Ректорат на УХТ  

REFRESH Фото: Награждаване на победителите от фотоконкурса „Автентични любими рецепти от тефтера на баба” 

 

19:00-19:30, Ректорат на УХТ  

„Танцувай с нас” - Фолклорен състав „Пълдин”  ще ни въведе в тайните на тракийските танци 

 


