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С конференцията „Културното 

наследство на Варна”  се открива 
инициативата „ Месец на науката” - Варна 
2014 на тема „Науката в служба на 
обществото - 2014”. 

 
ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

Представяне на широката 
общественост и научните среди в 
регионален, национален и международен 
мащаб на изследванията, свързани с 
варненската култура през вековете и нейната 
стойност за съвременната цивилизация.  

Успешната работа на конференцията 
би допринесла за избора на град Варна за 
Европейска столица на културата 2019, както 
и за издигането на научното и научно-
приложното ниво на инициативите, 
съпътстващи „Месец на науката” - Варна 
2014.   

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

Председател: професор д. в. н. 
капитан І ранг Боян Медникаров – 
Председател на Управителния съвет на Съюза 
на учените – Варна. 

Членове:  
г-н Пейчо Пейчев – зам.-кмет на 

Община Варна; 
проф. д.т.н. Руси Добрев Русев – 

Технически университет - Варна; 
проф. д-р Петър Ангелов – Варненски 

свободен университет; 
проф. д.г.н. Веселин Пейчев – 

Институт по океанология - БАН 
 
 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ 

Работните езици на конференцията са 
български и английски. 
 

 
УЧАСТИЕ 

Предвижда се участие с предварително 
представен доклад, с препоръчителен обем до 10 
стандартни страници. Възможно е участие и без 
доклад – в качеството на слушател.  

Докладите ще бъдат публикувани в 
издание, посветено на форума. 

 
 

ВАЖНИ СРОКОВЕ 

31.08.2014 г. – изпращане на заявка и резюме на 
доклада. 
15.09.2014 г. – получаване на потвърждение за 
приемането на доклада. 
22.09.2014 г. – получаване на второ съобщение с 
информация за програмата на конференцията. 
26.09.2014 г. от 09.00ч. до 10.00ч. - регистрация 
на участниците. 
26.09.2014 г. от 10.00ч. до 10.30ч. - откриване на 
конференцията. 


