





















Съюз на астрономите в България
Народна астрономическа обсерватория и планетариум
„Николай Коперник”, Варна

ОСМА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА
АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Кръгла маса на тема:
















































































































В рамките на националната конференция по астрономия ще
бъдат организирани и проведени:
• Тържествено отбелязване на 45 годишния юбилей на
НАОП – Варна
• Посещение на Археологически музей - Варна
Организационен комитет на Националната конференция по
астрономия:
Диана Кюркчиева – председател
Таньо Бонев, Валери Голев, Ренада Антова и Йоанна
Кокотанекова – членове
Локален организационен комитет:
Свежина Димитрова, Ева Божурова, Иванка Гецова, Веселка Радева
Заявки за доклади, съдържащи заглавие, автори и кратко
резюме, се приемат до 30.03.2013 г. на адрес: d.kyurkchieva@shu-bg.net
Докладите трябва да бъдат оформени по изискванията на Bulg.
Astr. J. http://www.astro.bas.bg/AIJ/instructions.html, ще бъдат отпечатани след
рецензиране.

Адрес на НАОП „Николай Коперник”: planetarium@mbox.contact.bg
Тел. 052 684444
0882567064 – Св. Димитрова
Очакваме Вашите заявки за доклади и за настаняване!
Заявки за настаняване се приемат до 15.02.2013. Те трябва да се
изпратят по електронна поща на адрес svejina@gmail.com и да съдържат
място, дати, име.
Предоставяме списък с възможности за настаняване на
преференциални цени, които важат при заявки до 15.02.2013.
След крайния срок всеки участник си осигурява нощувките
индивидуално!
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”, Ул. „Баба Рада”28 (улицата зад хотел „Черно море”)



Единична стая + закуска – 48 лв.
Двойна стая + закуска – 54 лв. (27 лв на легло)
За резервации: 052/603 826; 052/603 827; факс/тел.: 052/603 825 Мобилен: 0885/824 226
e-mail: et_santamarina@mail.bg

2.
„Черно море”)














, ул. „Стефан Караджа” 26 (срещу казиното на хотел



Единична стая – без закуска – 36 лв.
Двойна стая – без закуска – 42 лв. (21 лв на легло)
! Леглата в двойната стая са тип „спалня”, а не единични!
За резервации: 0888/859 256
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Двойна стая – със закуска – 60 лв. (30 лв. на легло)

За резервации: 052/612 219; 052/612 235; факс.: 052/612 220 Мобилен: 0884/062 928
e-mail: hotel@chernomorebg.com
4.
двойна стая - 20 лева на легло
тройна стая - 19 лева на легло




















































www.chernomorebg.com









































