ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
КАТЕДРА „ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ“

Академичният състав на катедра „Физика и
Астрономия“ към Шуменския университет найучтиво Ви кани да вземете участие в седмото
издание на конференцията, която ще се проведе
на 17 и 18 май 2019 г. в гр. Шумен.
На този научен форум докторанти, студенти и
ученици могат да представят своите изследвания
и постижения в различни научни направления.
Участниците получават възможност да споделят
своят опит и знания с колегите си от други
университети, институти и училища.

НАУЧЕН КОМИТЕТ
Председател:
проф. д.физ.н. Диана Кюркчиева
Членове:
проф. д-р Драгомир Марчев
проф. д-р Николай Узунов
проф. д-р Валентин Велев
доц. д-р Петинка Галчева



СРОКОВЕ И КЛЮЧОВИ ДАТИ
Заявки за участие се приемат до:
5 май 2019 г.

Форма за заявка може да бъде изтеглен от
интернет и фейсбук-страниците на конференцията.

ПОКАНА

 Доклади в пълен текст се приемат до:

VII НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С
УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ

„ОТ АТОМА
ДО КОСМОСА“
17-18 май 2019 г.
гр. Шумен

10 май 2019 г.
Заявките и докладите се приемат на е-mail:
snk@shu.bg и sibryamov@shu.bg.
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател:
доц. д-р Нина Архангелова
Членове:
доц. д-р Борислав Борисов
доц. д-р Сунай Ибрямов
доц. д-р Доротея Василева
ас. д-р Теодора Атанасова
ас. Сениха Салим
студент Сабина Василева
студент Венета Чобанова

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ
 За участие с един доклад/постер – 40 лв.
 За участие с два доклада/постера – 50 лв.
Срещу внесена такса се получават материали
на конференцията, сертификат, CD с доклади,
куверти за вечеря и кафе-пауза.
Всеки участник може да участва с не
повече от два доклада/постера.
 За гости и съавтори – 25 лв.
Срещу внесена такса се получават материали
на конференцията, куверти за вечеря и кафе-

пауза.


Учениците не заплащат такса.

Програмата на конференцията ще бъде
публикувана на страницата на конференцията и
предоставена на участниците при регистрацията
им.
УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА
ДОКЛАДИТЕ
Текстовете на докладите трябва да са
подготвени за печат чрез MS Word.
Максималният обем е шест страници. Макетен
файл може да се изтегли от страницата
http://astro.shu.bg/ot-atoma-do-kosmosa/.

Таксите за участие могат да бъдат платени:
 предварително по банков път
РАЙФАЙЗЕН БАНК
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG57RZBB91553120050509

доц. д-р Сунай Ибрямов
тел.: (054) 830 495 / 153
e-mail: sibryamov@shu.bg
или на e-mail: snk@shu.bg
Текуща информация за конференцията ще се
публикува периодично на интернет и фейсбукстраниците на конференцията, съответно:


http://astro.shu.bg/ot-atoma-do-kosmosa/

 https://www.facebook.com/otatomadoKosm
osa/

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСТЕРИТЕ
Размер: 90 сm на 70 сm (задължителен)
Ориентация: портрет (portrait).

ШУ „Епископ Константин Преславски“
Основание за плащане: Такса правоучастие за
VII НСНК „От Атома до Космоса“, 2019 г.
Копие от банковото бордеро се изпраща на еmail: snk@shu.bg и се представя при регистрацията.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 при регистрацията – в брой (в лева).
ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Приемат се единствено научно изследователски доклади. Приетите доклади ще бъдат
публикувани в електронен сборник (CD).

Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски”
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
доц. д-р Нина Архангелова
тел.: (054) 830 495 / 255
e-mail: n.arhangelova@shu.bg

за VII Национална студентска научна
конференция с участие на ученици
„От Атома до Космоса“
9700 Шумен, ул. „Университетска” № 115

