МЕСЕЦ НА НАУКАТА - ВАРНА 2019

XXIII-та
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НАУКАТА
В СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО – 2019

25 октомври 2019 г.
гр. Варна

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н.
НАУЧЕН СЕКРЕТАР:
проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н.

ЧЛЕНОВЕ:
г-н Пейчо Пейчев – зам.-кмет
на Община Варна
проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.
проф. д-р Снежанка Мончева
Флот. адм. проф. д.в.н. Боян Медникаров
проф. д.ик.н. Анна Недялкова
проф. д-р Петър Христов
проф. д-р Евгени Станимиров
проф. д-р Венцислав Вълчев
проф. д-р Румен Кишев
доц. д-р Елица Петрова-Павлова

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
Албена Вълчева

ПРОГРАМА
Пленарна сесия
Втора аудитория на Медицински университет
“Проф. д-р Параскев Стоянов”
гр. Варна, ул. „Марин Дринов” № 55

09.00 – 10.00 – Регистрация.
10.00 – 10.20 – Откриване на научната конференция и
приветствия от официалните гости.
10.20 – 10.30 – Връчване на награди на Съюза на
учените – Варна.

Пленарни доклади
10.30-11.00
Варненски
и
великопреславски
митрополит Йоан - "Поглед към Варненска и
Великопреславска епархия през девет важни годишнини,
които предстои да отбележим през 2020 година"
11.00-11.30 Доц. д-р Добрин Паскалев, д.м. – „История
на измерване на кръвното налягане. Делото на Николай
Коротков (1874-1920г.)“
11.30-12.00 доц. д-р Станчо Веков - „А сега накъде?
Относно перспективата за бъдещо архитектурно решение
на т.нар. "Дупка"“

Заседания по секции
(13.00 – 17.00)
 „Медицина и дентална медицина”
място: трета аудитория на Медицински университет
модератор: доц. д-р Христина Арнаутска, д.м.
(hristina.arnautska@mu-varna.bg).
 „Икономически науки”
място: Икономически университет - Варна
Първа секция - зала 205
модератор: проф. д-р Цвета Зафирова
Втора секция - зала 446
модератор: доц. д-р Павел Петров
Трета секция - зала 320
модератор: доц. д-р Георгина Луканова
(tzveta_zafirova@ue-varna.bg)
 „Технически науки”
място: конферентна зала на Технически университет –
Варна
модератори: д-р Йордан Бояджиев, д-р Любомир
Камбуров
(j_boyadjiev@abv.bg, lkamburov@mail.bg).
 „Океанология”
място: учебна зала на Институт по рибни ресурси
модератор: доц. д-р Траян Траянов
(ttrayanov@mail.bg).
 „Морски науки и технологии”
място: Конферентна зала на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
модератор: доц. д-р Желязко Николов
(zhelyazko_nikolov@abv.bg)
 „Социални и правни науки”
място: зала 116 в Икономически университет-Варна
модератор: доц. д-р Галина Йолова
(inayolova@mail.bg).
*изданията на СУ-Варна са включени в Националния
референтен списък на НАЦИД

