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Информатиците
с нови отличия

В МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Научните институти на
Българската академия на
науките, които имат акредитация по „Филология“, ще
имат вече право наравно с
висшите училища да командироват преподаватели по
български език и литература в чуждестранни висши
училища. Това предвижда изменение на ПМС 44 от
14 март 2019 г. Прецизира се и изискването към кандидатите – те трябва да са със завършена най-малко магистърска степен в професионално направление
„Филология“. На дългосрочно командированите преподаватели ще се предоставят средства освен за изплащане на командировъчни и основни трудови възнаграждения и средства за пътни разходи до мястото на
командироване, медицинско застраховане, за служебно
пътуване до Република България. Средства ще се отпускат от МОН по бюджетите на държавните висши
училища и БАН, които имат сключено споразумение с
Министерството. Предвиждат се и средства за осигуряване на учебна литература, помагала и материали,
а също и разходи за транспорт за съответната академична година за един командирован преподавател в
чуждестранно висше училище.

Трети сме в отборното класиране
на Балканиадата в Атина
Поредни медали от голям международен форум печелят младите български информатици.
Този път състезателите в старша възраст се
връщат с пълен комплект отличия от XXVII
балканска олимпиада по информатика, провела
се в гръцката столица Атина.
Водещите ни позиции затвърждават Мартин
Копчев (IX клас, ПМГ – Габрово) – златен медал,
Виктор Кожухаров (X клас, МГ – Русе) – сребърен медал, Андон Тодоров (IX клас, СМГ)
– бронзов медал, и Александър Радославов
(XI клас, СМГ) – почетна грамота. В конкуренцията на 55 ученици от 13 страни родните
таланти заемат трето място в неофициалното
отборно класиране.
Ръководители на националния тим по информатика на тазгодишната Балканиада са гл. ас.
Емил Келеведжиев (Институт по математика и
информатика – БАН) и Руско Шиков (МГ – Ямбол, и ОПКОСИС).
През август на Международната олимпиада в
Баку (IOI 2019) информатиците спечелиха един
златен, два сребърни и един бронзов медал. Там
балканският шампион Мартин Копчев стигна
до сребърния медал, а Виктор Кожухаров се
завърна с бронзово отличие.

в свободното време – превенция за здраве“, „Теория
и методика на физическото
възпитание и спорта“ и
„Връзка на физическото
възпитание и спорта с други
дейности и научни области“. Освен с доклади участниците ще се представят и
с презентации или постери.
„В рамките на конференцията ще се проведе и кръгла
маса на тема „Проблеми и
добри практики в учебния
процес по физическо възпитание и спорт в училище и
университета“, информира
още проф. Янева.
Форумът е посветен и на
90 години спорт в най-старото и най-голямото българско
висше училище. На 30 май
през далечната 1929 г. в една
от аудиториите на тогавашния Държавен университет
е основан студентски спортен клуб. Той дава началото
на университетския спортен клуб „Академик“. Още
същата година на игрище
„Левски“ в столицата основателите на клуба организират
първите междустудентски
състезания по лека атлетика
и поставят началото на една
традиция.

Искат 130 млрд. евро...
От стр. 1
Бенефициенти по „Хоризонт Европа“ могат да бъдат
научни организации, университети, малки и средни
предприятия и други, които
предлагат качествени научи
проекти, независимо какъв е
техният статут, подчерта зам.министър Ангелиева. Новата
програма ще подкрепя европейските партньорства със
страни от ЕС, частния сектор,
фондации и други заинтересовани страни.
„За да се подобри участието на България в „Хоризонт
Европа“, имаме нужда от
изграждане на по-добра научна структура и оборудване
– каза зам.-министърът. – Те
няма да се финансират от

новата рамкова програма,
но ще се оценяват при кандидатстване за финансиране
заедно с научния потенциал
и капацитет. Затова друг вариант за засилване на нашето
участие е включването във
вече съществуващи и работещи европейски научни
мрежи.“
В сегашната програма
„Хоризонт 2020“ делът на
финансиране от ЕС, насочено към новите страни
членки (ЕС13), сред които е
и България, е 4,8%. В новата
рамкова програма то ще бъде
3%, но от доста по-голям
общ бюджет. Предвидено е
и голямо облекчаване на административните тежести за
„Хоризонт Европа“.

Форум в подкрепа на талантите
На 19 октомври в столичния „София Тех Парк“ ще
се проведе научнопопулярното събитие Science Bricks.
На него лектори ще бъдат някои от най-добрите комуникатори на науката у нас, които се събират в подкрепа на българските олимпийски отбори по природни
науки. Сред тях са проф. Николай Денков, доц. Аспарух
Камбуров, Никола Каравасилев – ръководител на националните ни отбори по астрономия и астрофизика,
Наско Стаменов и част от българските олимпийци по
природни науки.
Средствата от билетите ще постъпят изцяло по
дарителската сметка на Сдружението в подкрепа на
състезателите и ръководителите на отборите по
математика, физика, химия, астрономия, лингвистика, астрономия и астрофизика, биология и информатика.
Партньори на събитието са Сдружението на
олимпийските отбори по природни науки, съюзите на
учените и на физиците в България, катедра „Астрономия“ към СУ, фондация „Еврика“, Българският дарителски форум, Британският съвет в България, Ratio,
форум „Демокрит“, TechnoMagicLand, Географ БГ.

Снимка Сдружение на олимпийските отбори

Как спортът променя
образованието
Мястото и ролята на
спорта в образователната
система ще дискутират
в началото на ноември
тази година участниците в
XІ международна научна
конференция „Съвременни
тенденции на физическото възпитание и спорта“.
Форумът се организира от
Департамента по спорт на
Софийския университет
„Св. Климент Охридски“.
Национално издателство „Аз-буки“ е медиен
партньор на форума.
„В конференцията ще
се включат участници от
няколко страни. Подготвя
се за печат и сборникът с
46 научни доклада, които ще бъдат представени
на форума“, съобщи за
„Аз-буки“ проф. д-р Анжела Янева – председател
на Организационния и
Научния комитет на Конференцията.
Заседанията в конферентната зала на Алма матер
ще се проведат в няколко
направления: „Физическото възпитание, спортът и
рекреацията в образователната система“, „Рекреацията, анимацията и спортът
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За поредна година отборът ни по информатика в старша възраст затвърди реномето на родната школа

Време за шампиони
Спортен панаир #BeActive Fair, в
който над 100 федерации и спортни
клубове ще представят дейността
си с информационни щандове и
демонстрации, организира Минис-

терството на младежта и спорта от
24 до 26 септември в столичната
„Арена Армеец“. На него децата и
младежите могат да се запознаят и
да изберат подходящия за тях спорт,
Снимка Пресцентър на ММС
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Над 330 деца премериха сили във втория турнир „Открий шампиона в
теб“, организиран от „Ивет Лалова Спринт Академи“

а федерации и клубове да открият
таланти, които да развият.
Проявата е част от програмата на
инициативата „Европейска седмица
на спорта #BEactive“, провеждаща се
за пета поредна година. През 2019 г.
мотото на кампанията е „Бъди активен, открий своя спорт, избери своя
спортен клуб!“. От 23 до 30 септември 2019 г. хора от всички възрасти
отново ще имат възможност да се
запознаят с над 50 вида спорт и да ги
практикуват свободно. Кампанията
ще бъде открита от министъра на
младежта и спорта Красен Кралев в
зала „Арена Армеец“. Инициативите
ще се проведат в редица градове, като
входът за всички събития от спортната седмица е свободен.
Финалът на Европейската седмица
на спорта ще бъде отбелязан с Нощ
на спорта #BeActive Night. На 28 септември пред НДК ще има демонстрации на екстремни спортове, маратон
със скоростно изкачване на стълбите
на сградата, спортно ориентиране,
летене с балон и много други.

