
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ  

 

43-та  НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА 

на тема: 

„ОПТИКА И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО” 

2 – 5 април 2015 г., Благоевград 

 

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 

Председател:     проф. Иван Лалов  

Зам.-председатели:    проф. Александър Драйшу 

                                       проф. Теменужка Йовчева 

 

Секретар:          Милка Джиджова 

Технически секретар: Снежана Йорданова 

    

 Членове:                        проф. Тинко Евтимов,  

                                        проф. Иван Узунов 

                                        доц. Радост Василева 

                                        доц. Вера Хаджимитова 

                                        доц. Венцеслав Тодоров,  

                                        доц. Тодорка Димитрова 

                                        Нели Димитрова 

                                        Пенка Лазарова 

                                        Юлия Върбанова 

                                        Клавдий Тютюлков,                                                 

                                                   

   

Адрес на Организационния комитет: 

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ЗА  43-та  КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА  

ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА 

1164 СОФИЯ,   ПК 6   

тел. 02/86 27 660;   02/81 61 684 

Е-mail: conf2015@phys.uni-sofia.bg 

upb@phys.uni-sofia.bg  /за въпроси/ 

http://www.phys.uni-sofia.bg/upb 

 

 

 

 

mailto:conf2015@phys.uni-sofia.bg
mailto:upb@phys.uni-sofia.bg
http://www.phys.uni-sofia.bg/upb


Научната програма на конференцията включва пленарни доклади, секционни 

доклади и постерно представяне на авторски разработки. 

 

Темата на конференцията “Оптика и оптични технологии в образованието” бе 

избрана и уточнена след обсъждания в Управителния съвет на Съюза на физиците в 

България и на избрания Национален организационен комитет. Пленарните и секционни 

доклади ще бъдат посветени основно на проблеми от посочените направления. 

 

Основни направления: 

 

1. Средно образование 

 

1.1. Оптика в задължителната подготовка 7 – 10 клас 

1.2. Оптика в профилираната подготовка 11 – 12 клас 

1.3. Оптика и оптични технологии в професионалните гимназии  

 

 

2. Висше образование 

 

 2.1. Оптиката в курса по Обща физика за физични специалности  

 2.2. Оптиката в техническите университети 

 2.3. Оптиката в природните специалности 

2.4  Оптиката в медицинските университети 

 

3. Оптиката в годината на светлината 

 

3.1  Развитие на науката за светлината и нейната роля в човешкото познание 

3.2  Някои Оптични явления в природата  

3.3  Светлината в изкуството 

  

   

 В рамките на 43-тата Национална конференция по физика ще се проведе 

специализирана МЛАДЕЖКА НАУЧНА СЕСИЯ за ученици и студенти. 

 

1. УЧЕНИЧЕСКА СЕСИЯ НА ТЕМА „МАГИЯТА НА СВЕТЛИНАТА” 

 

В рамките на тази сесия се предвиждат: 

 Компютърни презентации и интернет страници с разработени теми по избор в 

областта на физиката,  астрономията и връзката им с други области на науката; 

идеи за компютърна анимация за представяне на физични закони и явления. 

 Разработки на демонстрации в областта на физиката и астрономията. 

 

2. ИЗНЕСЕНА СТУДЕНТСКА СЕСИЯ НА ТЕМА „СВЕТЛИНАТА В МЕДИЦИНАТА“ 

 (ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕСИЯТА ВИЖ В ПРИЛОЖЕНИЕТО) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Във връзка с обявяването на 2015 г. за ГОДИНА НА СВЕТЛИНАТА, Националният 

ученически екопарламент обявява ФОТОКОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ, на тема 

„СВЕТЛИННИ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДАТА“  

 

 

Снимките се изпращат на адрес: ecoparlament@abv.bg,  като в „Относно“ бъде 

записано „За фотоконкурса“. Да бъде посочено заглавие на снимката и информация за 

автора. 

 

Най-добрите фотографии ще бъдат показани на специална изложба по време 

на конференцията. 

 
УС НА СФБ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ СВОИ КЛОНОВЕ ДА ИЗПРАТЯТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ПРОЯВИ, СВЪРЗАНИ С „ГОДИНАТА НА СВЕТЛИНАТА“. 

 
ВАЖНИ СРОКОВЕ 

 

 30.12.2015 г. – Получаване на заявките за участие на е-mail: 

 conf2015@phys.uni-sofia.bg и резюме на доклада (до 300 думи) 

 15.02.2015 г. – Получаване на пълен текст на докладите (“camera ready”) – на 

   е-mail:  conf2015@phys.uni-sofia.bg 

 28.02.2015 г. – Получаване на заявките за участие в Младежката научна сесия на  

 е-mail:  conf2015@phys.uni-sofia.bg 

 05.03.2015 г. – Изпращане на второ съобщение 

 10.03.2015 г. – Краен срок за получаване на фотографиите 

 02.04.2015 г. – Регистрация и откриване на конференцията 

 Културната програма на конференцията ще бъде поместена допълнително на 

интернет страницата на СФБ 

 

ТАКСИ 

 

До 28.02.2015 г.: 

За членове на СФБ: 

За участие с 1 доклад – 30 лева;  

за всеки следващ доклад по 10 лева. 

За нечленове на СФБ: 

За участие с 1 доклад – 40 лева; 

за всеки следващ доклад по 10 лева. 

 

След 28.02.2015 г.:  

За членове на СФБ: 

За участие с 1 доклад – 40 лева; 

за всеки следващ доклад по 10 лева. 

За нечленове на СФБ: 

За участие с 1 доклад – 50 лева; 

за всеки следващ доклад по 10 лева. 

 

За участие без доклад: 

За членове на СФБ: 10 лева 

За нечленове на СФБ: 15 лева 

mailto:ecoparlament@abv.bg


 

За участие на студенти – 10 лева 

 

Ще се публикуват само доклади, за които е внесена такса правоучастие в дадените 

срокове.  Присъствието на поне един от авторите на доклад е задължително. 

 

 

Банкова сметка: 

 

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 

 

IBAN:  BG91FINV91501215737609 

BIC:  FINVBGSF 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ 

 

 Ще бъдат отпечатани само докладите, които отговарят на представените по-долу 

изисквания и бъдат изпратени до Организационния комитет по електронна поща на 

адрес: conf2015@phys.uni-sofia.bg   до 15.02.2015 г.  Материалите не бива да бъдат 

формат PDF, като се спазват следните изисквания: 

   

1.  Полетата да бъдат с размери: 

 - горно –  41 мм 

 - ляво   –  35 мм 

 - дясно – 30 мм  

 - долно – 41 мм 

2.  Заглавие на доклада – главни букви, размер 14, шрифт Times New Roman, Bold, 

центрирано. 

                празен ред  

     Автори – размер 12, шрифт Times New Roman, курсив, след имената на авторите се 

дават наименованията на съответната месторабота. 

      Два празни реда 

      Текст – големината на буквите да бъде размер 12, шрифт Times New Roman, 

междуредие – единично, подравнено от двете страни. 

3.  Фигури – JPEG, GIF или BMP, с разделителна способност 300 dpi  

4.  Докладът, заедно с фигурите и литературата, да не надминава:  

 8 страници за пленарните доклади;  

 4 страници за останалите доклади, които да не се номерират. 

 

Организационният комитет запазва правото си да не публикува доклади, 

които не отговарят на посочените изисквания! 
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