
 

 

 
ПРОГРАМА 

 

 
Петък, 18 октомври 2013 г.  

КОНФЕРЕНЦИЯ АВГУСТИАДА 2013 

Регионален исторически музей - Стара Загора, зала № 33 

14:00 - 14:10 Откриване  

14:10 - 14:30 Тема        Австрия - страната с нестихващо очарование 
         Лектор   Люси Чакърова, генерален мениджър Интер Травел Партнърс ЕООД 

14:30 - 15:00 Тема        Стара Загора - център на античното мозаечно изкуство 
Лектор Представител на Регионален исторически музей - Стара Загора  

15:00 - 15:30 Тема      Възможности за износ в Китай на български вина и храни 
Лектор  Виктор Азманов, председател на Българо-китайската търговско-промишлена  камара 

15:30 - 15:50 Кафе пауза  

15:50 - 16:05  Тема     Single Market & Европа 2020 
Лектор    Румяна Грозева, изпълнителен директор  
     на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора 

16:05 - 16:35  Тема    Виненият туризъм в България – възможности и предизвикателства 
Лектор     Христо Вълев, Винозона ООД 

16:35 - 17:00  Тема         Австрийските вина - Вкусът на културата 
Лектор    Вили Гълъбова, винен експерт 

16:30 - 17:00 Дегустация на австрийски вина  

17:00 - 18:00 Организирано разглеждане на Регионален исторически музей - Стара Загора 

 

Събота, 19 октомври 2013 г.  

11:30 - 12:00  ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ на изложението на вино и кулинарни продукти Августиада 2013  

Регионален исторически музей - Стара Загора 

12:00 - 18:00  Изложение на производители на вино и кулинарни продукти 
14:00 - 15:00       Изпълнения на гостуващите музиканти от Австрия Atanas Dinovski B.A. § Paul Schuberth 

Регионален исторически музей - Стара Загора, лапидариум



 
 
По време на изложението, срещу вход от 5 лева,  посетителите ще могат: 

 Да дегустират вината на изложителите и да гласуват за тях според своите предпочитания 
Вината, получили най-много гласове (Vox pópuli, vox Déi - Глас народен, глас Божи), ще могат да носят 
знака на Августиада - монета от римско време с изображение на император Каракала. По жребий на 
част от гласувалите ще бъдат раздадени награди от организаторите и изложителите.  

 Да дегустират кулинарните продукти на изложителите 

 Да се докоснат до кулинарното изкуство на водещи български и гръцки шеф-готвачи, които в 
специален гурме корнър ще приготвят различни специалитети 

 Да закупят сувенирни чаши и други сувенири с бранда на Фестивала на виното и културното 
наследство Августиада и реплики от Регионален исторически музей   

 Да разгледат Регионален исторически музей - Стара Загора с новите му експозиции 

 Да се докоснат до вината и културата на Австрия - страна партньор на Августиада 2013 

19:30 - 22:00  ГАЛА ВЕЧЕР АВГУСТИАДА 

 Държавна опера Стара Загора (само с предварително закупен куверт - 50 лeвa)  

19:30 - 20:15   Концерт на гостуващи изпълнители от Австрия Atanas Dinovski B.A. (www.atanasdinovski.yolasite.com) 
§ Paul Schuberth (www.paulschuberth.com), с изпълнители от Държавна опера Стара Загора  

20:15 - 22:00    Вечеря с четиристепенно гурме меню,  приготвена от шеф-готвачи Петър Йоргов от ресторант 
Дивайн - Варна, Парасхос Аксиотис от Порто Карас - Гърция, Тони Иванов от  ресторант 
Форум - Стара Загора, с вина от изби, участващи в Августиада  

                          Фоайе на Държавна опера Стара Загора  

Неделя, 20 октомври 2013 г. 

12:00 - 16:30  Продължение на изложението на производители на вино  
и кулинарни продукти 

Регионален исторически музей - Стара Загора  

16:00 Обявяване на виното, получило най-много гласове от посетителите на Фестивала и правото да 
носи знака на Августиада  

16:30 Закриване на Августиада 2013 

По време на Фестивала в други културни институции и заведения в Стара Загора ще бъдат проведени 
съпътстващи прояви.  

За допълнителна информация и закупуване на куверти можете да се обръщате  

към Търговско-промишлена палата - Стара Загора - тел. 042 626297, 626033, 0888 718677.  

 

Организатори     Партньори и спонсори 

 

http://www.paulschuberth.com/

