
СЪХРАНЯВАНЕ НА ЕТНОБОТАНИЧЕСКОТО БОГАТСТВО 
НА СЕВЕРНОТО ЧЕРНОМОРИЕ

24 ЮНИ 

ЕНЬОВДЕН
 МУЗЕЙ ПО ИСТОРИЯ НА МЕДИЦИНАТА

ВАРНА

ПОКАНАПОКАНА



ПРОГРАМА

10.00 часа – Откриване

10.10 часа – „Еньовски танц на мегдана“ – изпълнение на 
                       фолклорния ансамбъл при МУ-Варна

10.20 часа – Еньовденски обичаи във Варненския регион, 
                       доц. д-р Лидия Петрова, етнолог

10.30 часа – Бране на популярни билки по Черноморието от 
                        естествени находища край Варна и обичаят Еньовден - 
                        видео на Mu-Vi.tv

10.40 часа – Демонстрации и беседи в билковите работилници – 
                       ас. Джени Чернева, дипломиран ботаник и студенти от 
                       МУ-Варна с участието на ученици и граждани

- работилница 1: Хербаризиране на билки (предварително събрани 
                                  от естествени находища край Варна);
- работилница 2: Демонстрации за различни начини на сушене на 
                                   билките, създаване на билкови торбички против 
                                   насекоми;
- работилница 3: Демонстрации за приготвяне на лечебни билкови 
                                   продукти – билкови чайове, настойки, отвари, 
                                   сиропи, тинктури, маслени разтвори, лапи и др.

Дискусия

11.50 часа – Горската аптека, видео, MU-Vi.tv

12.00 часа – „Еньовски танц на мегдана“ – изпълнение на фолклорния 
                       ансамбъл при МУ-Варна

12.10 часа – Еньовденски обичаи във Варненския регион, 
                       доц. д-р Лидия Петрова, етнолог 

12.20 часа – Бране на популярни билки по Черноморието 
                       от естествени находища край Варна и обичаят Еньовден - 
                       видео на Mu-Vi.tv

12.30 часа – Демонстрации и беседи в билковите работилници – 
                       ас. Джени Чернева, дипломиран ботаник и студенти от 
                       МУ-Варна с участието на ученици и граждани



- работилница 1: Хербаризиране на билки (предварително събрани 
                                   от естествени находища край Варна);
- работилница 2: Демонстрации за различни начини на сушене на 
                                   билките, създаване на билкови торбички против 
                                   насекоми;
- работилница 3: Демонстрации за приготвяне на лечебни билкови 
                                   продукти – билкови чайове, настойки, отвари, 
                                   сиропи, тинктури, маслени разтвори, лапи и др.

Дискусия

13.40 часа  – Горската аптека, видео, MU-Vi.tv

14.10 часа – Еньовденски обичаи във Варненския регион, 
                       доц. д-р Лидия Петрова, етнолог 

14.00 часа – „Еньовски танц на мегдана“ – изпълнение на 
                       фолклорния ансамбъл при МУ-Варна

14.20 часа – Бране на популярни билки по Черноморието от 
                        естествени находища край Варна и обичаят Еньовден - 
                        видео на Mu-Vi.tv

14.30 часа – Демонстрации и беседи в билковите работилници – 
                       ас. Джени Чернева, дипломиран ботаник и студенти от 
                       МУ-Варна с участието на ученици и граждани

- работилница 1: Хербаризиране на билки (предварително събрани 
                                   от естествени находища край Варна);
- работилница 2: Демонстрации за различни начини на сушене на 
                                   билките, създаване на билкови торбички против 
                                   насекоми;
- работилница 3: Демонстрации за приготвяне на лечебни билкови 
                                   продукти – билкови чайове, настойки, отвари, 
                                   сиропи, тинктури, маслени разтвори, лапи и др.

Дискусия

15.40 часа  – Горската аптека, видео, MU-Vi.tv

Проектът „Съхраняване на етноботаническото богатство на Северното 
Черноморие“ се осъществява от Медицински университет – Варна 

с подкрепата на фонд „Култура“ на Община Варна.


