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ДЕЙНОСТ
Организиране на изложба „Българският принос към наследството на
обединена Европа” с участието на Научен архив - БАН, Исторически музей
„Искра” – Казанлък.
Организиране на виртуална и мобилна изложба „Между бога и хората” с
участието на ИМИ-БАН, ИМ „Искра”, музей на фотографията.
Организиране среща-дискусия на тема „140 години освобождение на
България от османско робство и приноса на Казанлъшкият регион“ с
участието на Институтът по история при БАН, ИМ „Искра”, НПМ „ШипкаБузлуджа”.
Координация на дейността по подобрявне на професионалното обучение в
област Стара Загора. Съвместна дейност на РАЦ Стара Загора, РАЦ
Казанлък, Областна администрация, РИО, общините от област Стара
Загора, професионалните гимназии от областта и други партньори.
Организаране срещи-дискусии на тема „Професионалното образование –
актуално състояние, роля на заинтересованите страни, възможности,
подкрепа” с участие на общините, бизнеса, професионалните гимназии.
Участие в програмите на община Казанлък за създаване на условия за
професионална ориентация, професионална реализация, личностно и
кариерно развитие на младите хора.
Осъществяване на партньорство с Ученическия институт на БАН и
организиране на съвместни прояви в Стара Загора и Казанлък.
Организиране на лекции от членове на Хумболтовия съюз в България и
институти на БАН.
Работни срещи на координаторите на РАЦ Стара Загора и РАЦ Казанлък с
ръководствата на Тракийски университет, Земеделски институт, Институт
по полски култури и Институт по розата и етерично-маслените култури за
набелязване на план за съвместни действия в рамките на Националната

Време
(период)
Януари – февруари
2018 г., Казанлък
Февруари - март
2018 г., Казанлък
Март - април,
2018 г, Казанлък.

2018 г.
2018 г.,
Стара Загора и Казанлък
2018 г.,
Казанлък
Април - октомври 2018 г.,
Стара Загора, Казанлък
Април - декември 2018 г.,
Стара Загора, Казанлък
2018 г.,
Казанлък, Стара Загора

8.
9.
10.
11.

академична мрежа.
Организиране сътрудничество на Централната лаборатория за приложна
физика – Пловдив с фирми от Казанлъшкият регион чрез РАЦ – Пловдив и
РАЦ – Казанлък.
Организиране на изложба „Неизвестни събития и кадри от историята на
Казанлъшката долина“ с участието на Научен архив-БАН, музей на
фотографията, ОБ „Искра”, ИМ „Искра”, НПМ „Шипка-Бузлуджа”.
Организиране на мероприятия за отбелязване 150 години от гибелта на
Хаджи Димитър с участието на РАЦ – Сливен, Института по история - БАН,
ОБ „Искра”, ИМ „Искра”, НПМ „Шипка-Бузлуджа”.
Провеждане на работни срещи с представители на фирми от Казанлъшкия
регион за установяване на отношения с институти на БАН и други научни
звена от НАМ

2018 г.,
Пловдив, Казанлък
Май 2018 г.,
Казанлък
Юни 2018 г.,
Казанлък, Сливен

Координатор РАЦ – Казанлък: (п)
(инж. Вл. Чучумишев)

2018 г.,
Казанлък

