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Програмата на RE:LOGIA включва разговори с изследователи с различен произход 
на интелектуални дисциплини. Те са поканени според техния опит в изкуството,
природните и социалните науки, водещи до текущите развития, оформящи и
трансформиращи света на изкуството и науката днес. Тя е структурирана в 3 модула
- всеки с един представител от изкуството, науката и технологиите - обединени с един
въпрос. Отговорите ще бъдат разработени заедно с лекторите и аудиторията през
приложна интердисциплинарна интерактивна образователна форма. Резултите
ще бъдат представени на второто от серията издания.

ПРОЦЕСА НА РЕКОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЯ НА ЗНАНИЕТО

RELOGIA  01 |  24 - 26 НОЕМВРИ 2017  |  СОФИЯ
ИЗКУСТВО НАУКА ТЕХНОЛОГИЯ  |  ТРИАЛОЗИ

ТРИАЛОЗИ |  ИЗКУСТВО & НАУКА & ТЕХНОЛОГИЯ 
инструментите на човешката креативност
интерактивни интердисциплинарни презентации и дискусии
Art & Science интегративни методологии с образователен принос @ RELOGIA

Двадесет и първи век се характеризира с бурно развитие на 
науката и технологиите, което води до драстично изменение 
на средата, в която живеем, начина ни на живот, работа, 
мислене, комуникация и възприятие на заобикалящата ни 
действителност. Разбирането на процесите, протичащи при 
тези нови условия налага подход, обединяващ наука, 
изкуство и технологии, разглеждани като единен продукт на 
човешката креативност.
На 24, 25 и 26 ноември в Ректората на Софийския университет 
“Св. Климент Охридски”, в 224 зала "Америка за България" ще се 
проведе тридневното събитие „Триалози“, първото от поредицата 
интердисциплинарни събития на иновативната платформа RELOGIA, 
която разглежда съвременния свят и неговите основни проблеми 
през единна призма, обединяваща наука, изкуство и технологии.

Както говори самото име на събитието, то ще включва „триалози“ 
върху следните теми: "Съвременната Художествена Форма и 
Науката на възприятието" - 24.11; „ Видовете реалности. 
Технологиите - инструмент вместо цел “ - 25.11; „Естествен и 
изкуствен интелект“ - 26.11. Тези теми ще бъдат пречупени през 
през погледа напредставители на науката, изкуството и 
технологиите. Аудиторията ще има активно участие в 
обсъжданията, реализирано чрез интерактивна aпликация.

Пълна информация за събитието може да бъде намерена на:
Facebook: Re: naissance/ Изкуство и Наука в България
Регистрация : http://tiny.cc/relogia_registration
Web: www.refoundation.net
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RELOGIA е проектирана като скалируема интердисциплинарна 
изследователска и комуникационна платформа. Тя действа като 
интегриращ и творчески инструмент на стълбовете на 
културата - изкуство, наука и технология, обединени в различни 
аспекти от изследователи, професионалисти и артисти. Целта е 
да развие интегративни интердисциплинарни методологии, 
които да обслужват динамичния многостранен контекст, в 
който живеем днес - с научен, образователен, социален и 
културен принос.
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