„ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА МУЗЕИТЕ - СОФИЯ 2022“
В НАЦИОНАЛНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ ПРИ ИНСТИТУТ ПО
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С
МУЗЕЙ-БАН

„Европейската нощ на музеите - София 2022 се организира от посолството на Френската
република, Френският институт в България, Министерство на културата и Столична
община.
За поредна година Националният антропологичен музей при ИЕМПАМ - БАН ще вземе
активно участие в „Европейската нощ на музеите“. В аулата на музея ще бъде представен
цикъл от научно-популярни беседи, посветени на интересни и социално значими
антропологични, и медицински проблеми. На събитието ще бъдат направени измервания
за определяне на антропологичен тип и плоскостъпие при деца.
Тази година за нашите гости и приятели ще танцуват децата oт балет „Синтез“ и балет
„Енигма“, с ръководител Катя Ангелова. Ще се насладим на прекрасния глас на актрисата
и певица Виолина Доцева.
Очакваме Ви в събота, 14 май 2022 г., от 18:00 до 23:30 часа. Входът е свободен.
Национален антропологичен музей при ИЕМПАМ-БАН с адрес: София, бул.
„Цариградско шосе“№ 73.

За повече информация:
https://www.facebook.com/NacionalenAntropologicenMuzej/
https://nambg.com/
http://www.iempam.bas.bg/

ПРОГРАМА
18:00 ч.
Официално откриване на „Европейската нощ на музеите“ в Националния антропологичен
музей при Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей
към БАН;
Танцово изпълнение:
Балет „Синтез“, вариация от балета „Зле опазеното момиче“, музика М. Хертер, /НЧ „Алеко
Константинов“/; танц „Приятелките на Есмералда“ по едноименния балет „Есмералда“,
музика Ц. Пуни;
Балет „Енигма“, „Полка на хубавите момичета“, муз. Й. Щраус /НЧ „Николай Хайтов“/, с
художествен ръководител – Катя Ангелова.
19:00 ч.
„Мистерията на човешкия геном: какво (не)научихме за него“
Проф. Радостина Александрова – ИЕМПАМ – БАН;
Музикално изпълнение: Виолина Доцева – актриса, музикант;
19:00 – 21:00 ч.
Определяне на антропологичен тип (антропологично измерване)
доц. Рачо Стоев – ИЕМПАМ – БАН;
19:00 – 22:00 ч.
Измерване на плоскостъпие при деца
д-р София Фурсова – ИЕМПАМ – БАН;
20:00 ч.
„Невромаркетинг или как рекламите влияят върху съзнанието”
доц. Вера Кольовска – ИЕМПАМ - БАН, Тодор Белев – участник в УчИ – БАН;
20:00 ч.; 21:00 ч. – Беседи в обновената постоянна експозиция на Националния
антропологичен музей;
Антроповикторина (Фейсбук активност).
Край на събитието: 23.30 ч.

