


Условия

Организация

-ви- Начало: понеделник 31  август 2015 г. 
-ти  в 14 часа и край в събота 5  септември 

  12 часа;
- Пребиваване в сградите на Фондация
   Миню Балкански;
- Участниците ще бъдат разпределени на 
  групи и ще имат редовни занятия под 
  ръководството на екипа от лектори
  и персонала на Фондация Миню
  Балкански;
- Вечер ще общуват, ще гледат филми,
  ще слушат музика и ще се забавляват с
  ползотворни игри и задачи;
- Постоянната помощ от ръководители и
  професори е осигурена;
- Пълна такса за участие и пансион: 250 лв.

-ти -ти- Участниците да са от 5  до 10  клас;
- Да са мотивирани;
- Да напишат мотивационно писмо, в
  което да опишат интереса, желанието и
  опита си в сферата на Астрономията;
- Да изразят писмено съгласие с
  правилата на Лятната школа и да не
  нарушават по никакъв начин доброто
  протичане на часовете;
- При неспазване на правилата се
  предвижда незабавно отстраняване на
  нарушителите;
- Да подготвят доклад в края на Лятната 
  школа

Национален Институт за Младежта ви
предлага неповторима възможност в

-ви -тирамките на 5 дни (от 31  август до 5
септември) да вземете участие в Лятна
школа по астрономия.                             
Пада ноща, над нас е звездното небе...
но как да разпознаем коя от тези светещи 
точки е планета, а коя - звезда? Древните
астрономи, та даже и овчарите, в 
миналото са разпознавали съзвездията и
безпогрешно са се ориентирали по тях.
Но как да го направим и ние? Как се 
движат светилата, каква е реалната им 
природа, как са се зародили и какво е 
бъдещето им? На всички тези и много 
други въпроси ще откриете отговор по 
време на Лятната школа по астрономия в 
китното българско село Оряховица, 
сгушено в полите на Средна гора.    

.
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В школата ще се работи по темите:
- Видими движения на светилата,
  календари, палеоастрономия;
- История на астрономията;
- Слънчева система - най-нови открития;
- Светът на звездите;
- Гигантите на небето: галактики, купове
  и свръхкупове;
- Минало, настояще и бъдеще на 
  Вселената;
За ученици със специални интереси и 
задълбочени знания в областта на
астрономията ще има отделни 
занимания и по сферична тригонометрия,
статистически методи в астрофизиката,
физика на звездите, планетите и малките
тела.
Всеки ден ще се прожектират филми и
презентации, ще има телескопски
наблюдения и работа със звездна карта.

Надя Кискинова, завършила физика в 
Пловдивския университет, от 20 години работи
по подготовка на астрономи-любители. Тя е с
дългогодишен преподавателски и научен опит
в Народната астрономическа обсерватория
“Юрий Гагарин” в Стара Загора. Занимава се и
със системни наблюдения и фотография на
слънцето, метеорни потоци, комети, Луната.
Има голям опит в работата с деца от широк
възрастов спектър като може да се похвали
с много челно класирани участници в олим-
пиадите по астрономия. Сред тях са и въз-
питаници на Борис Комитов.

РЪКОВОДИТЕЛИ
Борис Комитов

Георги Бяндов

Надя Кискинова

Борис Комитов, възпитаник на Пловдивски 
и Софийски университет, е специалист по
астрофизика в БАН и Народната астрономи-
ческа обсерватория “Юрий Гагарин” в Стара
Загора. Основно се занимава с физика на 
слънцето и слънчево-земните взаимодей-
ствия (изригвания, слънчев вятър, галакти-
чески радиационен фон, физика на йоно-
сферата, климат, проблемите на глобалното
затопляне). Един от първите учени, издигнал
тезата, че затоплянето не е с антропогенен
произход, а се дължи на естествената слън-
чева цикличност. Има опит при работа с 
ученици с изявени интереси и налични 
астрономически знания. Негови възпитаници
работят в престижни западни научни центрове.

Георги Бяндов, физик - Софийски универ-
ситет и психолог- Великотърновски универ-
ситет - работи от 20 години с ученици с пови-
шени интереси към физика, астрономия и 
приложна математика. Експериментира с 
различни методи за мотивиране интереса 
към природните науки. Георги е астроном в
НАОП “Юрий Гагарин” и е титулярен препо-
давател в Школата на Теодосий Теодосиев,
подготвяща най-талантливите български 
физици за участия в международни 
олимпиади и състезания. 

ЛЯТНАТА ШКОЛА ПО АСТРОНОМИЯ


