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БУМ! Златина
http://muzeiko.com/

Запознай се със Златина!

ния на Софийски фестивал на науката и Европейска нощ на учените с
я е четвърти курс, специ- различни уъркшопи и шоу програми
алност Химия в Софийски за деца. Заедно “гърмят” и на 125 гоуниверситет “Св. Климент дишнината на Природонаучния муОхридски”.
зей.
Заедно с Корпус за бързо гърмене
(демонстрационната група на Факул- Злати участва и във Вечерта на химитета по химия и фармация), Злати ята, която е най-голямото събитие за
започва работа по проекта “Подвиж- демонстрационна химия в България,
на лаборатория”, който вкарва експе- а сега се готви и за международния
рименталната химия в класните стаи конкурс Famelab.
на над 30 училища в цялата страна.
Така, преди две години се случва и Освен зрелищните химични опити, в
нейната първа среща с деца, която я е свободното си време Злати разпуска
отвела към най-великолепните при- с изкуство. Харесва й да прави всяключения. Ето какви са те:
какви дрънкулки, а наскоро открива,
че се увлича по калиграфията. Обича
С Корпуса е участвала и в две изда- и да рисува и това съчетава с любовта
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си към науката ето така:
https://youtu.be/w-5Hl2b_wKE
Злати казва, че науката и работата с
деца са я “открили” съвсем случайно. Първата група деца, пред която
прави демострации с Корпуса са гимназисти от Природоматематическа
гимназия „Академик Иван Гюзелев”
в Габрово. В края тази среща, Злати
разбира, че никога няма да се отърве от желанието да раздава знания.
Съвсем наскоро се навършват точно
две години от тази среща и тя вече
има резултати – момиче точно от
този клас вече е част от Корпуса и
студентка във Факултета по химия и
фармация.

да разбият на пух и прах клишето за
учения. Мечтае някой ден да вижда
на детските рисунки, които изобразяват учени не лицето на Айнщайн
или друг беловлас човек, а на млади
хора, които приличат по нещо на нея
и колегите й.
За второто, тя цитира Пипи и казва:
„Работата е там, че аз съм нещотърсач и затуй нямам минутка свободно
време. Светът е пълен с разни неща
и има нужда някой да ги потърси и
намери. Именно това правят нещотърсачите.”

Можете да се срещнете със Злати в
Музейко, където тя и всички замесени в проекта разказват една безВ работата си в Музейко, Злати харес- крайна приказка за науката и точно
ва основно две неща. Първото е това, както в тази за Питър Пан, никога не
че тя дава възможност на нея и екипа порастват.
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Задават се коледните празници и ние се подготвяме да
взривим елхата и да подпалим кухнята. Елате да ни помогнете
да скрием черния списък на Дядо Коледа, да му напълним
чорапите с пакости и да свършим още много щури неща в
традиционната Вечер на химията. Поканени са всички деца
между 5 и 105 години, входът е свободен, а в зала 130 на
Факултета по химия и фармация ще ви очакват пакостниците
на върха на черния списък - Корпусът за бързо гърмене!

3-ти Декември от 19:00 ч.
във Факултет по химия и фармация
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