
 

XXII Зимен Семинар 

“ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ФИЗИКА” 

на младите учени и докторанти 
организиран от Институт по Физика на Твърдото Тяло – Българската Академия на Науките 

06-08 декември 2019 г., творчески дом на БАН ”Златни мостове” – Витоша 
 

Организационен комитет: 

Председател: доц. д-р К. Темелков – ИФТТ, БАН (ст. 311 и 304 / тел. 979 5708) 

Секретар: инженер В. Джурков – ИФТТ, БАН (ст. 220 / тел. 979 5794) 

 

На 06-08 декември 2019 г. в творческия дом на БАН ”Златни мостове” – Витоша ще се проведе XXII ЗИМЕН 

СЕМИНАР на младите учени и докторанти, които работят в областа на физическите науки и свързаните с тях 

интердисциплинарни науки. Програмата на семинара включва: 

 Серия от лекции върху най-модерни области на съвременната физика от изтъкнати наши учени. 

Студентите и докторантите, които участват в семинара ще получат сертификат от Центъра за обучение при 

БАН; 

 Устни доклади на български или английски език, в които докторантите и младите учени ще представят 

темата на изследванията си, използваните методи и апаратура, получените резултати и проблемите, които трябва 

да преодоляват. Всеки участник ще има на разположение 15 мин. за своето представяне и дискусията върху 

него; 

 Кръгла маса върху някои проблеми, свързани с дейността на докторантите и младите учени, на която ще бъдат 

поканени представители на Центъра за обучение на БАН. 

Желаещите да участват трябва да изпратят на адрес temelkov@issp.bas.bg заявката си за участие в свободен 

текст, включваща трите имена, възраст и заемана длъжност, служебен адрес, телефон, и резюме на своя доклад на 

български или английски език (до една печатна страница). Резюметата ще бъдат отпечатани в материалите на 

семинара и раздадени на всички участници при откриването. Транспортът ще бъде уточнен допълнително след 02 

декември. 

Крайни срокове: изпращане на ЗАЯВКА и РЕЗЮМЕ – до 02 ДЕКЕМВРИ; такса за правоучастие 20 лв. на К. 

Темелков до запълване капацитета на станцията / 26 места /. При запълване капацитета на станцията изпратилите 

заявка и резюме ще им се даде възможност да изнесат докладите си в събота / 07 декември /. 
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