РАБОТИЛНИЦИ WORKSHOPS

3. oКТ.

16:30-18:30

Работилница за педагози за 3D принтиране
и приложенията му в учебния процес
Водещ: Роберто Вдович, FabLab.hr
За: Преподаватели Участници: 15

Зала за работилници във форум “Джон Атанасов”
Една работилница, изцяло насочена към педагози, който не
спират да търсят нови начини да представят технологиите на
децата, както и да използват иновативно техните възможности, насърчавайки креативността у подрастващото поколение.
Ще се научите как да включите употребата на 3D принтери в
учебния процес и ще видите някои интересни примери за
проекти в училище, изработени с помощта на Ultimaker.
Работилницата ще се проведе на английски език.

Workshop for educators on 3D printing and it’s
applications in the educational process
Workshop leader: Roberto Vdović, FabLab.hr
For: Educators Participants: 15

3D creativity laboratorium at John Atanasoff innovation forum
The workshop is focused on teachers and academics, who are
always searching for new and innovative ways of introducing
technology to children and of stimulating their creativity. You will
understand how to include the use of a 3D printer in the study
programme and will learn about interesting school projects,
realised with the help of Ultimaker.
The workshop will be held in English.

3. oКТ.

18:15-19:45

Креативна работилница за деца
Водещ: Роберто Вдович, FabLab.hr
За: Деца 7-13 г. Участници: 15

Зала за работилници във форум “Джон Атанасов”
Една работилница за креативни деца, която има за цел да
насърчи техния ум и да им даде идеи как биха могли да рециклират предмети от бита, за да създават нови и интересни
творения с различно от първоначалното предназначение.
Четките за зъби ще се превърнат в малки роботчета с помощта на щипка 3D принтиране, лъжичка електроника и голяма
доза вдъхновение.
Работилницата ще се проведе на английски език.

3. oКТ.

18:15-19:45

Creative workshop for children
Workshop leader: Roberto Vdović, FabLab.hr
For: Children 7-13 Participants: 15

3D creativity laboratorium at John Atanasoff innovation forum
This workshop targets artistic children. Its aim is to stimulate their
creativity and provides them with ideas how to recycle objects
from our everyday life and how to creative new and interesting
pieces of art with application, different than their original use. With
a pinch of 3D printing, a spoonful of electronics and a mouthful of
inspiration, we will turn toothbrushes into tiny robots til the end of
the workshop. The workshop will be held in English.

РАБОТИЛНИЦИ WORKSHOPS

4. oКТ.

9:30-16:30

Проектиране и изработване на хирургични
водачи с помощта на 3D софтуер и 3D принтер
Водещ: д-р Неделчо Ситнов, CityDent
За: Дентални специалисти Участници: 12
Зала за работилници във форум “Джон Атанасов”

В ерата на дигиталните технологии компютърните системи
заемат все по-голямо място в денталната практика. Нека не се
плашим от тях, а успешно да ги прилагаме като помощник в
ежедневната ни практика. Благодарение на тях ще имаме
възможност да работим по-прецизно за по-предвидими
резултати и ще се даде възможност за скъсяване на процедурите за лечение.

Workshop Designing and making of surgical
guides with the help of 3D software and 3D
printer
Workshop leader: doctor Nedelcho Sitnov, CityDent
For: Dental specialists Participants: 12
3D creativity laboratorium at John Atanasoff innovation forum

9:30-10:00
10:00-10:50

10:50-11:10

11:10-11:30

Sofia Tech Park

11:30-11:50

Генерален
партньор

4. oКТ.

5. oКТ.

6. oКТ.

17:00-20:00

3D принтиране в бижутерията
Водещ: Анри Хаджи, B2N
За: Ювелири Участници: 10

Зала за работилници във форум “Джон Атанасов”
Три часа вдъхновение и обучение за професионалисти, в
които ще бъдем свидетели на процеса на дизайн, подготовка
за 3D принтиране, 3D принтиране и дообработка на бижута.
Ще разберем как се работи с новия материал на Formlabs ювелирна восъчна смола за отливане, чрез която можем
смело да развихрим въображението си и да осъществим
всеки дизайн.

Workshop leader: Anri Haxhi, B2N
For: Jewelers Participants: 10

3D creativity laboratorium at John Atanasoff innovation forum
Three hours of inspiration and training for professionals in which
we will witness the design process, preparation for 3D printing,
3D printing and finishing of jewelery. We will understand how to
work with the new material of Formlabs - a jeweler wax casting
resin, through which we can boldly blow our imagination and
realize every design.

4. oКТ.

17:30-18:30

Среща на собствениците на Ultimaker
3D принтери
За: Потребители на Ultimaker, със специални
гости Patrick Roeffen и др. гости от UM

Meeting of owners of Ultimaker 3D printers
For: Users of Ultimaker, with special guests Patrick
Roeffen and other guests from UM

Биомимикрия и 3D принтиране
Лилиан ван Дал
Biomimicry and 3D printing, Lilian van Daal
Морфологична оптимизация
в архитектурата
доц. д-р арх. Орлин Давчев, УАСГ
Morphological Optimization in Architecture
Assoc. Prof. Orlin Davchev, PhD, UACEG
Продуктов дизайн
доц. д-р Георги Червендинев, ТУ-София
Product Design
Assoc. Prof. Georgi Chervendinev, PhD,
Technical University of Sofia
3D принтиране в интериора
и продуктовия дизайн
Волен Валентинов, VOOOD
3D printing in interor and product design
Volen Valentinov, VOOOD

12:00-12:20

Балкански обзор
Милош Йованович, Formlabs
Balkan Overview, Miloš Jovanović, Formlabs

12:20-12:40

Технология, Изкуство и 3D принтиране
Албена Баева, артист
Technology, Art and 3D Printing
Albena Baeva, Artist

ДЕН 1 DAY 1
14:20-15:00

15:00-15:20

15:20-15:40

Има ли място 3D принтирането
в архитектурата
Делчо Делчев и Нона Цекова, SmartFabLab
3D printing in Architecture?
Delcho Delchev and Nona Tsekova, SmartFabLab

13:20-14:00

Обедна почивка Lunch Break

14:00-14:20

SELFIE, д-р Анна-Мари Виламовска,
Българска аутсорсинг организация
SELFIE, Anna-Marie Vilamovska, PhD,
Bulgarian outsourcing organization

4. oКТ.

Адитивно производство в съвременните безпилотни системи (дронове)
Гари Роуландс, БАН
Additive Manufacturing in modern
unmanned systems (drones)
Gary Rowlands, BAS
3D принтиране в образованието:
Оформяне на поколението на мейкърите,
д-р Стаматис Полидорас, NeoMech
3D Printing in Education: Shaping the
generation of makers,
Stamatis Polydoras, PhD, Neomech
Как адитивното производство подобрява инженерното образование
д-р Адис Муминович, Университет Сараево
How Additive Manufacturing Can Improve
Engineering Education?
Adis Muminović, PhD, University of Sarajevo

15:40-15:55

Кафе пауза Coffee Break

15:55-16:15

Приложение на съвременните
3D технологии за популяризиране и
съхранение на културно-историческото
наследство в Дунавския Лимес,
инж. Йордан Райчев и ас. д-р Дияна
Кинанева, РУ
Application of 3D Technologies for the
Popularization and Preservation of
Cultural-Historical Heritage in the Danubian Limes,
Ing. Yordan Raychev and Asst. Prof. Diyana Kinaneva, RU

16:15-16:35

От идея до играчка
Мартин Пунчев, CG Zen
From an idea to a toy, Martin Punchev, CG Zen

13:00-13:20

14:30-17:00

Работилница за обратно инженерство и
дизайн оптимизация
Водещ: Самуил Топалов, B2N и Феликс Радиш,
Altaire solidThinking
За: Инженери Участници: 12
Зала за работилници във форум “Джон Атанасов”

3D сканирането навлиза все повече в сфери като производството, автомобилната индустрия, авиацията. Без значение дали се
използва за обратно инженерство, сравнение на готови
изделия с дигиталните им проекти или за 3D документация, то е
полезен инструмент за всеки професионалист. В тази работилница ще научите как да сканирате триизмерни обекти и да
превърнете информацията от скенера в редактируеми, използваеми CAD файлове. Следващата стъпка ще е оптимизацията на
дизайна в няколко лесни стъпки и принтирането на крайния
резултат. Работилницата ще се проведе на английски език.

Workshop on reverse engineering, 3D
documentation and design optimization
Workshop leaders: Samuil Topalov, B2N and Felix
Radisch, Altaire solidThinking
For: Engineers Участници: 12
3D creativity laboratorium at John Atanasoff innovation forum

3D scanning is increasingly taking place in areas such as
manufacturing, automotive, aviation. Regardless of whether it is
used for reverse engineering, a comparison of finished products
with their digital projects or 3D documentation, it is a useful tool
for every professional. In this workshop, you'll learn how to scan
3D objects and convert scanner information into editable, usable
CAD files. The next step will be to optimize the design in a few easy
steps and print the final result. The workshop will be held in English.

5. oКТ.

18:00-19:00

Meeting of owners of Formlabs 3D printers

Регистрация Registration

Кафе пауза Coffee Break

12:40-13:00

Организатори:

4. oКТ.

11:50-12:00

ФОРУМ “ДЖОН АТАНАСОВ”

РЕГИСТРАЦИЯ НА
ADDITIVEDAYS.COM

РАБОТИЛНИЦИ WORKSHOPS

In the era of digital technology, computer systems occupy a
growing place in dental practice. Let us not be afraid of them, but
successfully implement them as an assistant in our daily practice.
Thanks to them, we will be able to work more precisely for more
predictable results and allow shorter treatment procedures.

ДЕН 1 DAY 1

3-6.oКТ.
соФИя

РАБОТИЛНИЦИ WORKSHOPS

Workshop on 3D printing in Jewellery

КОНФЕРЕНЦИЯ CONFERENCE

БАЛКАНСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА
3D ПРИНТИРАНЕ

РАБОТИЛНИЦИ WORKSHOPS

16:35-16:55

16:55-17:15

Приложение на 3D технологиите в
керамиката, доц. д-р Моника Попова
и Виолета Заранкова, НБУ
Application of 3D Technologies in Ceramics,
Assoc. Prof. Monika Popova, PhD, and
Violeta Zarankova, NBU
Примери за образователни дейности от
FabLab в Хърватска,
гл. ас. Роберто Вдович, FabLab.hr
Examples of Educational Activities from
FabLab Croatia, Assoc. Prof. Roberto Vdović
Иновативни партньорства в света на
3D принтирането и производителите на
пластмаси, Патрик Рьофен, Ultimaker
Innovative Alliances in the World of 3D
Printing and Leading Chemical Companies,
Patrick Roeffen, Ultimaker

КОНФЕРЕНЦИЯ CONFERENCE
ДЕН 2 DAY 2
9:30-10:00

5. oКТ.

Роботика за деца
Водещ: Иван Чавдаров, Ивелин Стоянов
За: Деца 10-14 г. Участници: 9
Лабораторен комплекс, партер, стая 125

В тази работилница децата ще се запознаят с логиката на работа
на функционални механизми и как с помощта на 3D принтиране
могат сами да изработят части, с които да сглобят малък робот.
Участието в работилницата ще им донесе вдъхновение да експериментират и увереност, че могат сами да се превърнат в изобретатели. Работата ще се извършва в малки групи от 2 или 3 деца,
които ще могат да изберат модела, който да сътворят заедно.

Robotics for kids
Workshop leaders: Ivan Chavdarov and Ivelin Stoyanov
For: Children 10-14 г. Participants: 9
Laboratory complex, ground floor, room 125

In this workshop, children will learn about the logic of working in
functional mechanisms and how they can make parts by
themselves using 3D printing to assemble a small robot.
Participation in the workshop will give them inspiration to
experiment and confidence that they can become inventors
themselves. Work will be done in small groups of 2 or 3 children
who will be able to choose the model to create together.

6. oКТ.

12:30-14:30

Детска архитектурна работилница
За: Деца 6-9 г. и 9-12 г. Участници: 16
Лабораторен комплекс, партер, стая 125

В това упражнение на Детска архитектурна работилница ще се
пренесем в бъдещето и ще поговорим с децата как според тях би
изглеждал нашият град. Ще разгледаме примери от различни
научно-фантастични филми и ще се запознаем с някои технологични възможности, които биха променили начина ни на живот.
Малките архитекти ще създадат проекти - рисунки, а след това ще
превърнат своите мечти и фантазии в триизмерни модели създадени от отпадъчни материали. Накрая заедно ще построим фанстастичен град на бъдещето и ще измислим истории свързани с него.

ДЕН 2 DAY 2
14:05-14:25

проф. д-р инж. Георги Тодоров, ТУ-София
Prof. Ing. Georgi Todorov, PhD, Technical
University of Sofia

10:20-10:40

Channel manager EMEA region
Геса Шнайдер, BigRep
Channel manager EMEA region
Gesa Schneider, BigRep

Петър Карабаджаков, Ингеборг-Демирева
Petar Karabadjakov, Ingeborg-Demireva
Предизвикателства и решения при
приложението на 3D технологии в
строителството
доц. д-р инж. Румяна Захариева, УАСГ
Challenges and Solutions in the Application
of 3D Printing in the Construction Industry
Assoc. Prof. Ing. Rumyana Zaharieva, PhD, UACEG

14:45-15:05

3Д иновации за устойчиво бъдеще:
Стартъп възможности с Cleantech
България
Мария Александрова, Cleantech Bulgaria
3D innovators wanted to accelerate
sustainable future: StartUp opportunities
with Cleantech Bulgaria
Maria Alexandrova, Cleantech

11:00-11:20

Кимон Афсаридис, solidThinking, САЩ
Kimon Afsaridis, solidThinking

15:05-15:20

Кафе пауза Coffee Break

11:20-11:35

Кафе пауза Coffee Break

15:20-15:40

11:35-11:55

Трансформиращата сила на адитивното
производство. Приложение в различни
индустрии, Олег Йентин, GE Additive
Additive is changing the world,
Oleg Yentin, GE Additive

Дигитална стоматология – мит или
реалност, Николай Филев, Molaris Dent
Digital Dentistry - Myth or Reality?
Nikolay Filev, Molaris Dent

15:40-16:00

3D протези, Михаил Христов
3D Printing Prosthetics, Mihail Hristov

16:00-16:20

Биопринтиране, д-р Бощян Вихар, Irnas
3D Bioprinting, Boštjan Vihar, PhD, Irnas

16:20-16:40

Биопринтиране, Спас Керимов, Printivo
3D Bioprinting, Spas Kerimov, Printivo

11:55-12:15

12:15-12:25

Приложение на 3D принтирането в авиацията, Константин Рангелов, Dronamics
3D Printing in Aerospace Industry
Konstantin Rangelov, Dronamics
Роботика, доц. д-р инж. Иван Чавдаров, БАН
Robotics
Assoc. Prof. Ing. Ivan Chavdarov, PhD, NAS

12:25-12:45

Приложение на 3D принтирането в
спектроскопията с висока резолюция
д-р Димитър Славов, БАН
3D printing application in high-resolution
spectroscopy - Compact module for saturated
absorption spectroscopy in Rb vapour
Dimitar Slavov, PhD, BAS

12:45-13:45

Обедна почивка Lunch Break

13:45-14:05

Ирина Франгулова, Artec
Irina Frangulova, Artec

Architectural workshop for children
For: Children 6-9 and 9-12 Participants: 16
In this exercise of the Children's Architectural Workshop we will
move to the future and talk to the children how they think our city
would look like. We will look at examples of different
science-fiction films and we will get acquainted with some
technological opportunities that would change our lifestyle. Small
architects will create designs - drawings, then transform their
dreams and fantasies into three-dimensional patterns created
from waste materials. Finally, together, we will build a fantastic city
of the future and invent stories related to it.

ИЗЛОЖБА EXHIBITION

4-5. oКТ.

9:30-20:00

3D Happiness
Вълнуваща част от Дни на 3D принтирането - Additive Days е изложбата на 3D принтирани обекти от целия свят - 3D Happiness. В нея са
включени интересни инженерни проекти като първата в света гума
за колело без въздух в нея, виртуална разходка из сканирани
римски руини, дрехи и аксесоари, изработени с помощта на 3D
принтиране, 3D принтирана керамика и още много други.
Участници: Албена Баева, Георги Червендинев, Иван Чавдаров, Волен Валентинов, Мартин Пунчев, Станислав Нанев,
Цветомир Георгиев, Ирина Тошева, Лингшао Лу, Румен
Панайотов, Empty Your Wardrobe, Ателие по керамика - НБУ,
Виолета Заранкова, Русенски университет "Ангел Кънчев",
Краси Тодоров, BigRep, Рада Дичева (tochka & tochka)
Exciting part of 3D Print Days - Additive Days is the 3D Happiness 3D
Exhibition of 3D Prints. It includes interesting engineering projects
such as the world's first airless bike tire, a virtual walk through
scanned Roman ruins, clothing and accessories made with 3D
printing, 3D printed ceramics, and more.
Participants: Albena Baeva, Georgi Cherveninov, Ivan Plavchev,
Stanislav Nanev, Tsvetomir Georgiev, Irina Tosheva, Lingxao Luo,
Rumen Panayotov, Empty Your Wardrobe, Ceramics Workshop NBU, Violeta Zarankova, Angel Kanchev University of Rousse,
Krasi Todorov, BigRep, Rada Dicheva (tochka & tochka)

5. oКТ.

14:25-14:45

Приложение на 3D принтирането в
инженерството
Мартин Тъпанков, Walltopia
Applications of 3D Printing in Engineering
Martin Tapankov, Walltopia

12:30-14:30

Laboratory complex, ground floor, room 125

Регистрация Registration

10:00-10:20

10:40-11:00

10:30-12:00

6. oКТ.

3-6.oCT.
SoFIA
BALKAN 3D PRINTING CONFERENCE
Организатори:

Генерален партньор:

С подкрепата на:

С медийната подкрепа на

16:40-17:00

17:00-17:15

Платон в страната на
3D чудесата – правни, етични и морални
страни на 3D технологиите в медицината
доц. д-р Стоян Ставру
Plato in the Land of 3D Wonders
Assoc. Prof. Stoyan Stavru, PhD
Закриване на конференцията
Official closing of the conference

*Организаторите си запазват правото да променят програмата.

Медийни партньори:

Sofia Tech Park

The Form 2
High-resolution
desktop 3D printer

Ultimaker
S5
Bigger build volume
with powerful dual-extrusion

3D Принтери

Built for reliability
and perfect adhesion
Easy to use
with touch control and connectivity

Learn more at ultimaker.com

Скенери
Консумативи

Официален Wanhao дистрибутор и сервиз в България
Адрес: Бул 8ми Приморски Полк 128,
Офис 107, 9002, Варна, България
Телефон: +359 (0) 52 306 434

+359 896 950 930
plovdiv3d@b2n.bg

maketechnics@gmail.com
www.maketechnics.com
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комуникационни

и

технологии,

иновации, предприемачество,
образование, здравеопазване,
зелена енергия и др.

ка, наука, образование, архитекту-

ните на водещи компании в

REGISTER AT
ADDITIVEDAYS.COM

Събитието ще се проведе в

подходи в 3D принтирането.

The event will be held at the at
the John Atanasoﬀ innovation
forum in Soﬁa Tech Park,
which hosts a host of events
related to the main areas of
the park - science, information
and communication technologies, innovation, entrepreneurship, education, health, green
energy, etc.
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