СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ
и покана за участие

1 – 5 април 2019 г., Боровец, хотел „Самоков“
Секция-домакин – СМБ Русе
Посвещава се на 130 години университетско математическо
образование в България
ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Председател: доц. д-р Първан Първанов (ФМИ-СУ)
Секретари: доц. д-р Десислава Панева-Маринова (ИМИБАН), гл. ас. д-р Филип Петров (ФМИ-СУ), гл. ас. д-р Христо
Илиев (AUBG и ИМИ-БАН)
Членовe:
акад. Благовест Сендов (БАН)
акад. Веселин Дренски (ИМИ-БАН)
чл.-кор. дмн Олег Мушкаров (ИМИ-БАН)
чл.-кор. дмн Николай Николов (ИМИ-БАН)
проф. дмн Петър Бойваленков (ИМИ-БАН)
проф. дмн Стефка Буюклиева (ФМИ-ВТУ)
проф. дмн Анжела Славова (ИМИ-БАН)
проф. д-р Борислав Юруков (ЮЗУ)
проф. д-р Иван Тонов (ФМИ-СУ)
проф. д-р Кирил Банков (ФМИ-СУ)
проф. д-р Тони Чехларова (ИМИ-БАН)
доц. д-р Боян Златанов (ФМИ-ПУ)
доц. д-р Мая Стоянова (ФМИ-СУ)
доц. д-р Петя Асенова (НБУ)
доц. д-р Ангел Ангелов (ФМИ-СУ)
Силвия Кънчева (МОН)
Маня Манева (МОН)
Технически секретар: Албена Василева

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Съпредседатели:
чл.-кор. Христо Белоев
Галина Бобева
Членовe:
проф. д-р Цветомир Василев
доц. д-р Веселин Гушев
доц. д-р Юрий Кандиларов
Албена Василева
Борка Паракозова
Диана Миланова
Евелина Минчева
Иванка Стоянова
Мирослава Костадинова
Митко Кунчев
Татяна Пархоменко

ПРОГРАМАТА НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМАТА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВКЛЮЧВА:
Юбилеен доклад по случай 130 години университетско математическо образование в България,
доц. Първан Първанов
Доклади по покана
 Проф. Степан Терзиян: Existence of Infinitely Many Solutions of Problems for p-Laplacian
Differential Equations via Variational Method (секция А)
 Проф. Петър Миланов: Mathematical Models in Quantitative Pharmacology (секция Б)
 Акад. Митрофан Чобан (Тирасполски държавен университет, Молдова): Mathematical
Education in the Republic of Moldova (секция В)
Представяне на проект
 Тони Чехларова, Евгения Сендова, Петър Кендеров: Откриване и отстраняване на
погрешни представи за математически обекти и понятия с помощта на
информационни технологии

Дискусия
 Проектът RULES MATH – стандарти за оценяване на математическите компетенции
на университетско ниво (Христина Кулина, Десислава Войникова, Атанас Иванов, Павлина
Атанасова, Снежана Гочева-Илиева)
Научни съобщения в секции А, Б и В
Квалификационни курсове за учители (с получаване на сертификат и/или кредит)*
а) Мисконцепции в математическото образование (Тони Чехларова, Петър Кендеров, Георги Гачев,
Монка Коцева, Румяна Ангелова) – 8 часа присъствено, 8 часа дистанционно, 1 кредит
б) Създаване и използване на електронни ресурси в обучението по математика (Стефка Караколева)
– 8 часа присъствено, 8 часа дистанционно, 1 кредит
в) Статистика в училище (Марта Сугарева, Мариана Мургова) – обучителен семинар, 2 часа
* Очаквайте скоро на сайта на СМБ информация за условията за включване в квалификационните
курсове а) и б). При възможност ще организираме групи, финансирани по проект BG05M2OP0012.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти".
Ученическа секция – за ученици от 8. до 12. клас, представящи собствени разработки (реферати,
проекти) по математика и информатика. За подробности: hssimi2001@gmail.com,
http://www.math.bas.bg/hssi
Съпътстващи събития
 16-то Национално изложение на литература по математика и информатика
ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

За отпечатване на статия, приета за публикуване в сборника на
конференцията. Сумата включва таксата за правоучастие на един
автор. За всяка страница над препоръчания обем се доплащат 15 лв.
За членове на СМБ
За други участници, които не са членове на СМБ
За придружаващо лице (което не е член на СМБ или участник в
конференцията)

До 5 март

След 5 март и по време
на конференцията

70 лв.

–

30 лв.
40 лв.

45 лв.
60 лв.

15 лв.

20 лв.

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ**
СМБ, Банка ДСК ЕАД, клон Гео Милев,
IBAN BG20STSA93000001682874, BIC STSABGSF
** При превод на такси по банков път, моля, изпратете списък на участниците, за които са платените
такси, както и данни за издаване на фактура, в имейл до sneja.staneva@gmail.com и smb.sofia@gmail.com.
ВАЖНО: Фактура за такси, платени по банков път, се издава само на лицето, вписано като наредител в
платежното нареждане. Такса правоучастие се приема и в касата на СМБ.

НАСТАНЯВАНЕ – хотел „Самоков“, к.к. Боровец.
Бюрото за регистрация и информация ще работи във фоайето на хотел „Самоков” на 1 април от 09:00
до 22:00 часа и на 2, 3 и 4 април от 10:00 до 14:00 часа.
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
Попълнете картата ОНЛАЙН или изпратете попълнена регистрационна карта (docx, pdf) най-късно до
5.03.2019 г. на ел. адрес на СМБ: smb.sofia@gmail.com
или на пощенски адрес: Съюз на математиците в България, София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 8,
За 48. Пролетна конференция на СМБ.
Регистрациите ще се обработват по реда на получаване, до изчерпване на наличните места.
След 5 март 2019 г. организаторите не поемат ангажимент за настаняване!
ВАЖНИ ДАТИ:
5 март –срок за ранно плащане на таксата за правоучастие и краен срок за регистрация;
1 април – ден за пристигане, регистрация и настаняване;
5 април – ден за отпътуванe
Справки и информация: www.math.bas.bg/smb/, smb.sofia@gmail.com, тел. 02 979 3837, 088 867 4599

