ХУМБОЛТОВ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ
HUMBOLDT UNION IN BULGARIEN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ
Драги колеги – хумболтианци, драги млади учени,
Имам удоволствието да ви информирам, че фондация „Александър фон
Хумболт“ ще финансира провеждането на международна конференция от вида на
т.нар. Хумболтов колегиум, която ще се проведе в София в периода 16-18 ноември
2017 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Темата на колегиума е „Humboldtians and scientific progress in the Central and
East European countries". Прикрепена към това писмо е концепцията на колегиума,
която дава по-подробна представа за неговите цели и съдържание.
Конференцията се организира от ръководството на Хумболтовия съюз в
България (ХСБ) и с активната подкрепа на посолството на Федерална република
Германия в София (отдел „Наука“).
Едновременно с колегиума ще бъде отбелязан и 25-годишният юбилей на
ХСБ. Ще има доклади, които ще разкажат за историята на съюза и за приносите
на българските учени хумболтианци за развитието на науката и прогреса у нас.
За всички, и особено за младите учени, ще бъде интересно да чуят лекции
на известни изследователи от Германия – носители на престижни награди, в т.ч.
наградата за млади учени „София Ковалевская“. В рамките на конференцията ще
има лекции и на учени от страни от Централна и Източна Европа – представители
на Хумболтовите асоциации в техните страни. Ще има и лекции по важни въпроси
за младите изследователи – как се избират най-добрите, как да се спре
изтичането на мозъци, как се кандидатства за стипендии на фондация
„Александър фон Хумболт“ и др.
Основният акцент на колегиума ще са младите учени. Около 50 млади
изследователи от България, Германия, Гърция и Швейцария са заявили желание
за участие. Те ще имат възможността да докладват научните си резултати,
постигнати под ръководството на или в сътрудничество със свои колеги
хумболтианци. Форматът на конференцията предполага участието на учени от
различни научни области, поради което докладите ще бъдат разпределени в
тематични сесии по видове науки.
Работните езици на конференцията са английски и немски.

От 15.06.2017 стартира събирането на резюметата за участие на
младите учени в колегиума. Инструкцията за оформянето им е прикрепена
към това писмо. Резюметата трябва да са написани на английски или на
немски език в зависимост от предпочитанията на младия учен. Селекционна
комисия ще ги прегледа и групира по тематични сесии.
Програмата на колегиума е в процес на разработване и скоро ще бъде
качена на сайта на Хумболтовия съюз в България (ХСБ) (http://humboldtunionbulgaria.org/).
Планира се и отпечатването на книжка с резюмета (Book of abstracts) и
сборник с доклади на конференцията (Proceedings).
Формата на участие е устно съобщение. Не се предвиждат постерни сесии.
Изпращайте резюмета на адрес: kollegavh2017@gmail.com
Краен срок за изпращане на резюметата: 15.09.2017 г.
Моля, посочете в придружаващия имейл дали желаете да отпечатате Вашия
доклад в Сборника с доклади от конференцията.
От името на Ръководството на ХСБ пожелавам успех на всички участници и
благодаря предварително за Вашата активност.
Председател на ХСБ: проф. Илза Пъжева

