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ПОКАНА 
 на  

25 Ноември 2016 г.  
 

ще се проведе: 
 

VIII  Национална конференция по 
геофизика 

(Ученическа сесия) 
 

София, 
 

Физически факултет на Софийски Университет  
„Св. Климент Охридски“ 
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ПОКАНА

За участие в Ученическата сесия към VIII Национална конференция по
Геофизика.

На  25 ноември 2016 г.  (петък)  от  9:30 ч.  в  зала  A205  в сградата  на
Физически факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“,
сграда  А,   Бул.  Дж.  Баучер  5,  София  ще  се  проведе  VIII Национална
конференция по Геофизика. 

Миналите  национални  конференция  допринесоха  за  обща  среща  на
геофизици, учени и експерти от различни области на геонауките и бизнеса,
свързан с геоложки и геофизични проучвания. Организационният комитет
на 8-та Национална конференция ще продължи да следва тази традиция.
Бихме искали тази година да предоставим поле  за изява и на най-малките,
бъдещите учени и експерти.

Уважаеми учители, каним за участие ученици от горните класове с интерес
към области от приложната или фундаменталната геофизика. В рамките на
ученическата  сесия,  която  ще се  проведе  успоредно с  VIII Национална
конференция  по  геофизика  учениците  ще  имат  възможност  да  покажат
постер,  макет  или  демонстрация  по  актуален  или  не  толкова  актуален
проблем  от  физиката  на  Земята,  както  и  да  се  запознаят  с  водещи
български учени и преподаватели  в тази област. 

                                                                                От УС на ДГБ    



 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 

Заявката за участие е в свободен текст се подава до 15.10.2016 г. Тя 

трябва да съдържа трите имена на ученика, който кандидатства, учител, с 

който ще участва, училище (име и адрес), клас и учебна смяна за I срок на 

2016.  

Заявките изпращайте на гл. ас. Д-р Гергана Георгиева 

(ggeorgieva@phys.uni-sofia.bg) и Соня Димитрова (syd@mail.bg). 

 

 

Участието в ученическата сесия е без такса участие. Ще имате достъп 

до сесиите и кафе-паузите на VIII Национална конференция по 

геофизика. 

 

ВАЖНИ ДАТИ 

Краен срок за представяне на доклад:    15.10.2016г. 

Крайна програма:       30.10.2016г. 

 

ПОСТЕРИ. Постерите трябва да бъдат подготвени на български или 

английски език. Максималните размери са 140сm ширина  х 90сm 

дължина. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ. Демонстрациите не трябва да са по-дълги от 10 

минути. 
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