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МИСИЯ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС
Вторият Конгрес на физическите науки има за цел да направи всеобхватен преглед на
научните изследвания по физика, на българските физици в България и по света, на средното
и висшето образование по физика, а също и на иновациите в икономиката, произлизащи от
научните резултати по физика. Замисълът на Организационния комитет е Конгресът да
представлява обществена трибуна с участие на учените и учителите, както и на
представители на бизнеса и управляващите, за обсъждане на проблемите, перспективите и
задачите пред физиката в сегашния критичен за развитието на България период. Ще се
обсъждат проблеми свързани с финансирането на българската наука, с намаляването на
часовете по физика в училище, със закриването на кабинети по физика, с българското
обществено мнение и други. 30-годишния юбилей от I-вия конгрес на физиката съвпада с
50-годишния юбилей на Физически факултет на СУ и 125-годишния юбилей на Софийски
Университет „Св. Кл. Охридски.“
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индустрията в България. Физика и енергия. Управляем
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Секционните доклади ще бъдат с продължителност 30 минути.
Пленарните доклади ще се публикуват в списание „Български физически журнал”, а
секционните – на диск (supplement). Обемът на всеки доклад ще бъде до 8 страници.
Допълнително, доклади на български език ще могат да бъдат публикувани в списание
„Светът на физиката”.

Участниците организират сами резервацията на хотел в София. Моля, колеги, които имат
информация за подходящи хотели, да я изпратят на организационния секретар:
upb@phys.uni-sofia.bg. Информацията трябва да съдържа име на хотела, адрес, e-mail,
телефон, евентуално цена, уеб страница, например: хотел Ники, ул. Н. Рилски 16, 1000
София, office@hotel-niky.com, 02-9523058, 02-9530110, 80 лв., www.hotel-niky.com. Списък
с подходящи хотели ще бъде добавен в следващи редакции на това съобщение. Резюмета
на докладите (както и тези за студентската сесия) да се изпращат по e-mail на
председателите на секции до 1 юни 2013 г.
Такса за правоучастие:
до 1.06.2013 г.: за членове на СФБ – 40 лв., за нечленове - 60 лв.;
след 1.06.2013 г.: за членове на СФБ – 50 лв., за нечленове - 70 лв.
Редакция: 23 януари 2012.
Последната версия на този документ може да бъде намерена в Интернет:
http://phys.uni-sofia.bg/~tmishonov/Syobstenie_Kongres-Konferencija.pdf
http://phys.uni-sofia.bg/~tmishonov/Syobstenie_Kongres-Konferencija.doc

