
    

Фондация Миню Балкански

и
Национален Музей зеМята и хората

От понеделник 25-ти август до събота 30-ти август

Опознайте прекрасния свят на 
минералите, скалите и геоложките 
феномени чрез научнопопулярни 
лекции, изследователски експедиции 
и забавни игри, водени от опитни 
експерти по Минералогия и Геология.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

записване

Приетите участници ще бъдат информирани 
до 1-ви юли; след това в 10-дневен срок 
следва да се извърши авансово плащане на 
50 (петдесет) лева по сметка на Фондация 
Миню Балкански:

село Оряховица 6061 
община Стара Загора
Unicredit Bulbank, Стара Загора
IBAN BG66UNCR76301974862454 
BIC/SWIFT CODE UNCRBGSF

Оставащата част от таксата в размер на 150 
(сто и петдесет) лева трябва да бъде платена 
при пристигането в Лятната школа.

Бюджет

транспорт

Сумата от 200 (двеста) лева включва пълен 
пансион, храна, настаняване и всички 
материали, необходими по време на 
Лятната школа. Допълнителни разходи не са 
необходими.

Пътуването до Стара Загора е с влак или 
автобус. След това от Стара Загора до село 
Оряховица има автобус на всеки 60 минути 
(номер 64 от спирка “Алана”).

По всички възникнали въпроси, 
моля, обръщайте се към:

Моля попълнете формата, за да се запишете 
за Лятната школа по Минералогия и Геология. 

УЧЕНИК
Име :
Фамилия : 
Адрес :
Пощенски код :
Град/село : 
Електронна поща : 
Телефон : 
В добавка, моля изпратете мотивационно 
писмо, за да е пълен пакетът ви от 
документи.

РОДИТЕЛ
Име :
Фамилия : 
Адрес :
Пощенски код : 
Град/село : 
Електронна поща : 
Телефон : 
Изисква се писмо от родителя, одобряващо 
участието на ученика в Лятната школа по 
Минералогия и Геология.

за записване

Горепопълнената форма, заедно с 
мотивационно писмо трябва да пристигнат до  
М. Балкански  преди 15-ти юни 2014 по ел. поща: 
balkanski.minko@gmail.com 
или на пощенски адрес:
2 avenue de Camoëns, 75116 Paris
(с копие до ykiryakov@gmail.com)

Кандидатурите ще бъдат оценявани от 
организационната комисия на Лятната школа 
и само най-мотивираните участници ще бъдат 
приемани.

национален институт за Младежта

Явор Киряков
Секретар

Мобилен:  0879 930 077
Eл. поща: ykiryakov@gmail.com

лятна Школа по 
МинералоГия и ГеолоГия



ЛЯТНА ШКОЛА ПО 
МИНЕРАЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЯ

лариса неШева

десислава делиБалтова

Национален Институт за Младежта ви 
предлага неповторима възможност в 
рамките  на 5 дни (от 25-ти август до 30-
ти август) да вземете участие в Лятна 
школа по Минералогия и Геология. 
Всеки от вас, който  се интересува от 
колоритното царство на минералите, 
скалните образувания и иска да научи 
повече за геоложката история на Земята 
по време на  лятната ваканция, ще има 
уникалната възможност да го направи под 
ръководството на дългогодишни музейни 
специалисти. Те ще ви помогнат да 
опознаете невидимия свят на минералите 
около нас – в природата, вкъщи, в нашето 
ежедневие. Ще се запознаете с техните 
кристални форми, физични свойства – 
цвят, цепителност, твърдост, магнитност, 
луминесценция и начин на образуване. 
Ще можете отблизо да опознаете 
приказния свят на скъпоценните камъни 
и феноменалните гигантски кристали 
от гостуващата изложба на Национален 
музей „Земята и хората”, гр. София. Ще 
се научите да разпознавате основните 
видове скали, изграждащи земната 
кора и ще разберете причините за 
образуването на геоложките обекти.
Предвижда се провеждането на различни 
образователни игри, демонстрации, 
прожектиране на тематични 
документални филми, геоложки 
екскурзии в района със събиране 
на минерални и скални образци, 
посещение на археологически музеи в 
Стара Загора и Нова Загора.

Десислава Делибалтова 
– магистър по геология, 
специалност геохимия от 
Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”. От 1995г. 
е уредник и се занимава 
с различни образователни 
проекти в Национален 

музей „Земята и хората”, гр. София. Води 
специализирани беседи в Кабинета по 
геология пред ученици от различни класове, 
както и образователни игри в Геоложкия кът и 
в Интерактивния кът за деца и възрастни към 
музея. Лектор по обща геология в Школата 
по геология и минералогия.

-  Участниците да са от 5-ти до 12-ти клас;
-  Да са мотивирани;
- Да напишат мотивационно писмо, в 
което да опишат интереса, желанието и 
опита си в сферата на Минералогията и 
Геологията;
- Да изразят писмено съгласие с 
правилата на Лятната школа и да не 
нарушават по никакъв начин доброто 
протичане на часовете;
- При неспазване на правилата се 
предвижда незабавно отстраняване на 
нарушителите;
- Да подготвят доклад в края на школата  
по Минералогия и Геология.

 Лариса Нешева – магистър 
по геология, специалност 
геохимия - минералогия от 
Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”. Уредник 
в Национален музей „Земята 
и хората”, гр. София, титуляр 
на фонд „Минерали на 

България”. Води специализирани беседи 
пред ученици от различни класове и 
студенти от специалност геология, химия, 
минералогия. Дългогодишен ръководител и 
лектор по минералогия в Школата по геология 
и минералогия в музея (от 1989 г.)

- Начало - поделеник, 25-ти август 2014 г. 
14:00ч. и край - събота, 30-ти август 12 ч.;
- Пребиваване в сградите на Фондация 
Миню Балкански;
- Участниците ще бъдат разпределени 
на групи и ще имат редовни занятия 
под ръководството на екипа от лектори 
и персонала на Фондация Миню 
Балкански;
- Вечер ще общуват, ще гледат филми, 
ще слушат музика и ще се забавляват с 
ползотворни игри;
- Постоянната помощ от ръководителите 
е осигурена;
- Такса за участие и пансион: 200 лв.
- Предвиждат се кратки екскурзии 
в околността и излети около село 
Оряховица.

условия

орГанизация

РЪКОВОДИТЕЛИ


