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48-ма НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА 

на тема: 

„Ядрената физика и енергетика в образованието по физика“, 

която ще се проведе от 2 до 4 октомври 2020 г.,  

във Физическия факултет на  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 
бул. „Джеймс Баучър“ 5, 1164 София. 

 

ТРЕТО СЪОБЩЕНИЕ 

Списъка на НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ, ПРОГРАМНИЯ 

КОМИТЕТ и Медийните партньори на конференцията можете да намерите в 

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ <http://upb.phys.uni-sofia.bg/conference/NK/Parvo_saobshtenie-

Sofia-2020.pdf> 

 

 

Адрес на Организационния комитет: 
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ЗА 48-ата КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА 

Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

бул. „Джеймс Баучър“ 5, 1164 София 
тел. 02/86 27 660; 02/81 61 684 

Е-mail: PhysConfEdu@phys.uni-sofia.bg или upb@phys.uni-sofia.bg  

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

 

 

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


На 9.09.2020 г. Организационният и Програмният комитети на 48-мата Национална 

конференция по въпросите на обучението по физика се събраха след изтичане на срока за 

заявяване на участие в конференцията, за да уточнят разпределението на заявените доклади 

по секции и по време, в резултат на което бе направена следната блок схема на 

програмата:  

02.10.2020 г. (петък) 

14.00 – 15.00 Откриване на конференцията, поздравления към участниците 

ЗАСЕДАНИЕ 1 

15.00 – 17.00 

ПОКАНЕНИ ДОКЛАДИ  

 

17.00 – 18.00 КАФЕ ПАУЗА 

ЗАСЕДАНИЕ 2 

18.00 – 19.00 

ПУБЛИЧНИ ЛЕКЦИИ 

 

 

03.10.2020 г. (събота) 

ЗАСЕДАНИЕ 3 

09.30 – 17.00 

 

 

 

 

12.30 – 13.00 

МЛАДЕЖКА СЕСИЯ  

- презентации на участниците в Младежката сесия  

- награждаване на отличените автори от Младежката сесия и от 

конкурса за есе на тема „Бележити български физици“ 

- обявяване на Националния фестивал „Наука на сцената“ под 

надслов „От учители за учители“   

КАФЕ ПАУЗА                                         

ЗАСЕДАНИЕ 4 

09.00 – 10.40 

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ  

 

10.40 – 11.00 КАФЕ ПАУЗА 

ЗАСЕДАНИЕ 5 

ЗАСЕДАНИЕ 8 

11.00 – 12.30 

ДОКЛАДИ – СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ДОКЛАДИ – ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

12.30 – 13.30 ПОСТЕРНА СЕСИЯ за 

студенти и доклади средно и 

висше образование 

ОБЕДНА ПОЧИВКА 

13.30 – 14.30  

ЗАСЕДАНИЕ 6 

ЗАСЕДАНИЕ 9 

14.30 – 16.00 

ДОКЛАДИ – СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  

ДОКЛАДИ – ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

16.00 – 16.30 КАФЕ ПАУЗА 

ЗАСЕДАНИЕ 7 

ЗАСЕДАНИЕ 10 

16.30 – 18.00 

ДОКЛАДИ – СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

ДОКЛАДИ – ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

04.10.2020 г. (неделя) 

ЗАСЕДАНИЕ 11 

09.00 – 09.40 
ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ  

 

09.40 – 10.00 Представяне на отличени проекти от Младежката сесия 

10.00 – 11.15 ДИСКУСИЯ „Подготовка на кадри за ядрената енергетика“ 

11.15 – 12.00 ОБЕДНА ПОЧИВКА 

12.00 – 12.30 Връчване на наградите на Фондация „Св. св. Кирил и Методий“ 

12.30 – 13.45 КУЛТУРНА ПРОГРАМА – Посещение в Регионалния 

исторически музей – София 

13.45 – 14.00 Закриване на конференцията  

 



Окончателната програма с часове, теми на доклади и място на провеждане ще бъде 

публикувана на 24 (25) септември, заедно с културната програма на събитието. 

Обърнете внимание на ДИСКУСИЯТА „Подготовка на кадри за ядрената 

енергетика“, която ще се състои в неделя преди закриването на конференцията. Тя ще бъде 

ръководена от Декана на Физическия факултет на СУ – проф. д.фз.н. Георги Райновски и на 

нея са поканени представители на всички национални държавни институции, които имат 

отношение към проблемите и са съорганизатори на събитието. Всеки от участниците е 

поканен да вземе отношение и изкаже мнение по поставените теми в дискусията. 

Представените на конференцията одобрени доклади ще бъдат отпечатани в 

пълен текст в сборник с доклади с ISBN код. Условията за оформянето на докладите са 

дадени в първо съобщение, като срокът за изпращането им се удължава до 30.10.2020 г. 

Напомняме на участниците в конференцията от провинцията, че могат да направят 

резервации за настаняване възможно най-бързо в „Център за подготовка на ученици за 

олимпиади“. Адрес: бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“. Входът е от към ул. 

„Димчо Дебелянов“ №7, зад високите дипломатически блокове. За контакти: тел./факс. 02 

873 83 57; Калоян Йорданов – 0888 870 330; u.centar@abv.bg; 

http://www.facebook.com/u.centar  

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната Ви напомняме, че трябва да се 

спазват изискванията за дистанция между участниците, което е осигурено чрез провеждане 

на заседанията в най-големите зали на Физическия факултет – А-205, А-207 и А-315, които 

ще ви бъдат съобщени в програмата на конференцията. Имаме и настойчива молба всеки да 

си носи маска. 

http://mon-coo.com/%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d0%b8/
http://mon-coo.com/%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%80-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%bb%d0%b8/
http://www.facebook.com/u.centar

