РУСИЯ Е СТРАНА ПАРТНЬОР НА ЕСЕН 2019

За първи път – директна връзка с Международната космическа станция
ЕКСПОЗИЦИЯ
Представянето на Русия като страна партньор на 75-ото издание на Международния технически панаир е фокусирано върху високите технологии.
По традиция руски компании, университети и научни институти показват на
Есенния панаир в Пловдив върхови разработки, които предизвикват голям интерес сред
специалистите. Това дава начало на много съвместни проекти, както стана при предишното почетно участие през 2011 година.
Сега Русия демонстрира в палата 2 повече от сто иновативни и научни
решения, върхови технологии и изследователски проекти, международни образователни програми от 20 водещи университета в различни области: микроелектроника,
роботика, машиностроене, информационни технологии, изкуствен интелект,
енергетика, транспорт, високопродуктивно селско стопанство и други. Участието е
под патронажа на Министерството на науката и висшето образование на
Руската федерация.
Експозицията е замислена като център на делова активност и разкрива потенциала
на българо-руското научно, технологично, иновационно, образователно и производствено
сътрудничество, твърдят организаторите. Съпътстващите събития търсят практически
решения за увеличаване на международния трансфер на технологии и износа
на руски стоки, добавят те.
Русия е на четвърто място сред търговските партньори на Европейския съюз,
стокооборотът нараства, а това ще се отрази позитивно и на обмена с България,
коментират експерти. На фона на тази благоприятна тенденция се очаква нейното участие
като страна партньор на Есенния панаир да доведе до реални стъпки в областта на
търговията, инвестициите, технологиите и високотехнологичните продукти.

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
В официалната делегация като специален гост е включен летецът космонавт
Олег Артемиев. Той е бил два пъти в Международната космическа станция, летял е и в
други мисии извън Земята. Участвал е в 105-дневен експеримент, имитиращ полет до
Марс. Три пъти е излизал в открития Космос, където е прекарал 20 часа и 20 минути.
Артемиев стана известен със своя канал в Ютуб. Космоблогърът прави видеоекскурзии из Международната космическа станция и разказва за живота в
безтегловност на борда. Неговите постовете събират хиляди лайкове, а целта им да
популяризират напредъка на космонавтиката.
За първи път по време на Международния технически панаир ще бъде
осъществена онлайн радиовръзка с Международната космическа станция.
Сеансът е планиран за 24 септември от 19.00 до 19.20 часа. За преводач е избран
правнукът на Константин Циолковски, смятан за пионер на пътуването в Космоса – Сергей
Николаевич Самбуров.

СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ
23 септември
 Форум „Научно-техническо и образователно сътрудничество между
България и Русия. Глобален алианс” – от 14.30 ч.
24 септември
 Заседание на работната група по научно-техническо сътрудничество и
образование в Българо-руската междуправителствена комисия – от 10 ч.
 Сесия „Индустрия 4.0: производствени процеси на бъдещето” – от 12 ч.
Ще се обсъждат цифровизацията и изкуственият интелект.
 Телемост - екскурзия из научните лаборатории на Московския политехнически университет – от 14.00 ч
 Презентация на иновативни разработки на университети на тема „Високоефективно аграрно стопанство” – от 15.30 ч.
 Тържествена вечер – от 18.00 ч. Включва:
 Приветствие от Олег Артемиев
 Прожекция на видеоматериали за Космоса
 Концерт на руски народен ансамбъл за песни и танци
 Онлайн радиовръзка с Международната космическа станция
25 септември
 Презентация на иновативни разработки на университети на тема „Енергийна ефективност и промишлено комплекс” – от 11 ч.
 Дискусия „Търсенето на иновации: международни изследователски
проекти” – от 12 ч.
 Телемост със Санкт-Петербурския национално-изследователски университет по
информационни технологии, механика и оптика на тема „Формиране на
цифрова култура в условията на цифрова икономика” – от 15 ч.
 Телемост с Националния изследователски университет „Висша школа по икономика” на тема „Световната икономика в условията на цифровизация” –
от 15.30 ч.
 Телемост с Московския държавен технологичен университет СТАНКИН на тема
„Конструктор на новата индустрия” – от 16 ч.
26 септември
 Бизнес форум „Инвеститор 4.0” – от 10 ч. в Гранд хотел „Пловдив”
 Презентация на иновативни разработки на университети на
„Усвояване на въздушното и космическото пространство” – от 15 ч.
 Представяне на портфолиото на „Експо център Русия” – от 11.00 ч.,
зала „Пресклуб”, Конгресен център

тема

27 септември
 Ден на студентите – разходка из експозицията на Русия – от 10 ч.

Всички събития се провеждат в палата 2 с изключение на бизнес форума и на представянето на „Експо център Русия” на 26 септември.

