ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Организационният комитет на Националната
конференция
с
международно
участие
„ПРИРОДНИ НАУКИ 2022“ има удоволствието
да покани за участие в конференцията всички
учени, докторанти, студенти и ученици, които
работят и имат интереси в областта на
природните науки.
Конференцията, ще се проведе от 30
септември до 2 октомври 2022 г. в ШУ „Епископ
Константин Преславски“, гр. Шумен.
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СЕКЦИИ И МОДЕРАТОРИ

ПОКАНА
Национална конференция с
международно участие

„ПРИРОДНИ НАУКИ“
2022
30 септември - 2 октомври 2022 г.
Шумен

НАУЧЕН КОМИТЕТ
проф. д.х.н. Христомир Христов
проф.д-р Николай Начев
проф. д-р Драгомир Марчев
проф. д-р Димитър Владев
проф. д-р Милен Пенерлиев
проф. д-р Веселин Арнаудов
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател: доц. д-р Нина Архангелова
Членове: проф. д-р Цветеслава ИгнатоваИванова
проф. д-р Димчо Захариев
доц. д-р Сунай Ибрямов
доц. д-р Веселин Петков
доц. д-р Жени Димитрова
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• Химически науки – доц. д-р И. Исмаилов
i.ismailov@shu.bg
• Физически науки – доц. д-р Н. Архангелова
n.arhangelova@shu.bg
• Биоразнообразие, биомедицина, биоресурси и
екология – проф. д-р Ц. Игнатова-Иванова
ts.ignatovaivanova@shu.bg
• География и туризъм – доц. д-р М. Стоянова
m.stoyanova@shu.bg
• Дидактика и образователни политики – доц.
д-р Р. Владева r.vladeva@shu.bg
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ
• Преподаватели, научни работници
учители – 100 лв.
• Студенти и докторанти – 50 лв.
• Придружаващи лица и съавтори – 50 лв.
• Ученици – не заплащат такса.

и

ТАКСАТА ПРАВОУЧАСТИЕ ОСИГУРЯВА:
✓ Програма на конференцията;
✓ Публикуване в сборник с доклади на
конференцията;
✓ Сертификат за участие;
✓ Участие
във
всички
мероприятия

предвидени в програмата на конференцията.
Всеки участник може да представи до 2 доклада
или 2 постера срещу ½ допълнителна такса.
Таксата за участие се превежда предварително по
банков път (до 12 септември 2022 г.), по сметката
на ШУ:

pedagogica.shu.bg/en/) заплащат допълнителна
такса от 25€.
✓ Желаещите да публикуват в сборника от
конференцията „Природни науки“ 2022 не
заплащат допълнителна такса.

РАЙФАЙЗЕН БАНК
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG57RZBB91553120050509

ШУ „Епископ Константин Преславски“
Основание за плащане: Такса правоучастие за
NCNS2022, две имена на автора
Още пояснения: фактура, данни за фактура
Копие от банковото бордеро се изпраща на еmail: conference_fpn@shu.bg и се представя при
регистрация.
ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИ
✓ Желаещите да публикуват в списание Acta
Scientifica
Naturalis
(https://sciendo.com/journal/ASN)
заплащат
допълнителна такса от 120€, списанието се
реферира в Web of (CABI);
✓ Желаещите да публикуват в списание
Journal
of
IMAB
ISSN:
1312-773X
http://www.journal-imab-bg.org Open Access Web
of science заплащат допълнително 150€, Q3
(https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=2
1100853012&tip=sid&clean=0). Статиите трябва
да са с медицинска или здравна тематика;

✓ Желаещите да публикуват в списание Acta
Pedagogica
Naturalis
(http://acta-

16.00 – 16.15 Кафе пауза
16.15 – 18.00 Заседания по секции
19.30 Вечеря за участниците
2 октомври 2022 г.
9.30 Закриване на конференцията
10.00 Екскурзия до Национален историкоархеологически
резерват
“Мадара”
(по
предварителна заявка)
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНЦИЯТА

УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА
ДОКЛАДИТЕ

Регистрацията се извършва на е-mail:
conference_fpn@shu.bg

Текстовете на докладите трябва да са
подготвени за печат, съгласно изискванията за
публикуване на съответното списание (сборник).

Заявка за конференцията можете да изтеглете
от: http://ncns.shu.bg

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОСТЕРИТЕ
Размер: 70 cm на 90 cm
Ориентация: портрет
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
13.00 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 16.00
16.00 – 16.30

30 септември 2022 г.
Регистрация на участниците
Откриване на конференцията
Пленарни доклади
Откриване на изложба

8.00 – 9.00
9.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 16.00

1 октомври 2022 г.
Регистрация на участниците
Заседания по секции
Кафе пауза
Заседания по секции
Обяд
Постерна сесия
Заседания по секции

СРОКОВЕ И КЛЮЧОВИ ДАТИ
Срокове за подаване на заявки:
✓ Доклади - до 10.09.2022 г.
✓ Постери - до 10.09.2022 г.
Плащане на такса: до 12.09.2022 г.
НАСТАНЯВАНЕ
Всеки участник сам организира и заплаща
своите нощувки.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
“Природни науки 2022” conference_fpn@shu.bg
Текуща информация за конференцията ще се
публикува периодично на интернет страницата
на конференцията http://ncns.shu.bg
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
9712, Шумен, ул. „Университетска” 115
ШУ „Епископ Константин Преславски”
Национална конференция с международно
участие "Природни науки 2022"

