ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ
Юбилейна конференция 125 години
математика и природни науки в
СУ ”Св. Климент Охридски”
София, България, 5-7 декември 2014
http://125years.fmi.uni-sofia.bg
Конференцията е посветена на 125 години
обучение по математика и природни науки в
СУ. Ще има пленарни доклади с исторически и
научен характер, както и научни съобщения от
областта на математиката, информатиката и
природните науки и методите на преподаването
им. В рамките на конференцията ще бъдат
проведени специализирани и работни семинари,
кръгли маси и дискусии по научни и учебни
проблеми и други, свързани с миналото,
настоящето и бъдещето на обучението по
математика, информатика и природни науки.
Програмата включва:
5 декември – тържествено откриване на
честванията на годишнината, пленарни доклади
 Проф. Благовест Сендов
 Проф. Иван Лалов
 Проф. Димо Платиканов/
Проф. Борислав Тошев
и тържествен коктейл (Ректорат).
6-7 декември – пленарни доклади и научни
съобщения от областта на математиката,
информатиката и природните науки и методите
на преподаването им (ФМИ, ФХФ, ФзФ).
8 декември – съпътстваща дискусия за
образованието по математика, информатика и
природни науки (Ректорат) .
Срокът за изпращане на разширените резюмета
на доклади на http://125years.fmi.uni-sofia.bg е
удължен до 22 октомври 2014 г. Приетите
резюмета ще бъдат публикувани в сборник с
материалите на конференцията.
Пълните версии на най-добрите доклади,
представени на конференцията, ще бъдат
публикувани в Годишника на СУ, по правилата
на списанието.

Ще бъдат организирани следните научни секции
в областта на математиката и информатиката,
като списъкът може да бъде допълван:
 Алгебра, геометрия и приложения
 Вариационен анализ
 Информатика и компютърни науки
 Математически, комплексен и числен
анализ и приложения
 Образованието по математика и по
информатика
 Стохастика и моделиране
Докладите ще бъдат в рамките на 30 минути,
заедно с въпросите и дискусиите.
Програмният комитет кани всички участници в
конференцията да се регистрират на сайта на
конференцията http://125years.fmi.uni-sofia.bg.
Такси за участие :
60 лв. --- регистрационна такса
30 лв. --- регистрационна такса за докторанти
Студентите са освободени от регистрационна
такса.
Регистрационната такса включва материалите
на конференцията, сборник с резюмета и
тържествен коктейл.
За допълнителна информация
e-mail conf125@fmi.uni-sofia.bg .

използвайте

Програмен комитет: доц. Е. Великова
(председател), проф. М. Нишева, доц. Н.
Златева, проф. Вл. Димитров, проф. Л.
Николова, проф. А. Каспарян, проф. Г. Николов,
проф. М. Божкова, проф. М. Кръстанов, проф.
К. Стефанов, проф. С. Илиева, проф. Д.
Скордев, проф. К. Банков, доц. И. Панчева,
проф. Х. Гагов, проф. Н. Витанов, доц. В.
Голев, доц. К. Балашев, проф. Г. Вайсилов, доц.
П. Василева, доц. Е. Василева, чл.-кор. проф. Н.
Денков, проф. Т. Дудев, проф. И. Караджова,
акад. проф. П. Кралчевски, чл.-кор. проф. Т.
Спасов, доц. Хр. Чанев
Организационен комитет: доц. Е. Великова,
доц. Н. Златева, доц. А. Соскова, доц. В. Гушев,
доц. Б. Драганов, доц. Е. Стефанова, доц. О.
Георгиева, доц. А. Ангелов, доц. С. Димитров,
доц. А. Иванова, проф. Х. Гагов, доц. И.
Стефанов

