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Уважаеми колеги,  
 

Имаме честта и удоволствието да Ви поканим да участвате в  

 Международната научна конференция, посветена на Деня на Земята, 

 
 “ГЛОБАЛНИ ПРОМЕНИ И ПРОБЛЕМИ –  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА”  

 

 Предстоящият научен форум продължава традицията на Геолого-географския 
факултет да обединява потенциала на научната общност около предизвикателствата на 
нашето съвремие. В тази насока, в три поредни години, във факултета бяха проведени 
научни конференции на тема “ГЛОБАЛНИ ПРОМЕНИ”. Участие в тях взеха 
изследователи от България, Германия, Русия, страни от Югоизточна Европа и САЩ. 
Представените научни изследвания бяха публикувани в сборници с доклади на 
английски език. Конференциите допринесоха за обогатяване на научните контакти и 
сътрудничества на широка дисциплинарна и интердисциплинарна основа. 

 
 
 

http://www.uni-sofia.bg/
http://www.balkangeography.com/
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Цели на конференцията 
• Да акцентира върху значението на интердисциплинарния подход при 

разкриване и решаване на проблемите, свързани с глобалните промени;   
• Да обогати разбиранията за мултиаспектното влияние на глобалните промени 

върху природата и обществото в регионален мащаб; 
• Да определи приоритетни направления на научните изследвания, свързани с 

глобалните промени, както и тематичните насоки на бъдещи конференции.  
 

Профил 
Глобалните промени са едни от най-значимите предизвикателства пред 

съвременното общество. Тяхната проява може да бъде резултат от динамиката и 
развитието на естествени природни процеси или да бъде провокирана от устойчиви 
антропогенни въздействия и натоварвания свързани с използването на природните  
ресурси и други аспекти на  стопанската  дейност.  

Редица научни изследвания на местно, регионално и глобално ниво посочват като 
важна задача намаляването, предотвратяването и по-доброто разбиране на риска, 
свързан с глобалните промени. Новите реалности показват обективна необходимост от 
задълбочаване на познанията за глобалните промени и тяхното влияние върху 
развитието на човешката цивилизация и природната среда. Научните изследвания в 
тази насока ще допринесат значително за конструктивното участие на обществото при 
формулирането и избора на ефективна политика за решаване на проблемите, 
произтичащи от глобалните промени.        

През 2007 г. конференцията ще дискутира въпроси, отнасящи се до влиянията на 
глобалните промени върху екосистемите, регионалните социално-икономически 
системи и институционалните структури. Във връзка с това, с голям интерес очакваме  
всички теоретични, методологични и концептуални доклади, които представят научен 
анализ и съвременни решения на проблемите, свързани с глобалните промени. 
Специално внимание ще бъде отделено на доклади, предлагащи научна основа за 
формулиране и приложение на мерки за регионална адаптация към глобалните 
промени.   
 

 
Общи направления: 
 

• Global Change - Sustainable Development and Risk  
• Глобални промени – устойчиво развитие и риск 

 
• Global Challenges and Regional Responses 
• Глобални предизвикателства и регионализъм 
 
• Socio-economic dimensions of Global Change 
• Социално – икономически измерения на Глобалните промени  

Environmental dimensions of Global Changes 
и 

 Living with Global Changes: perception, coping and adapting to global   

• еда на глобални промени – възприятие и адаптиране към  

 
 Regional development and planning in the Global economic system 

 
 

• Environmental and humanity science education 
ни науки  

 

 
• 
• Природни измерения на Глобалните промен
 
•

changes;   
Живот в ср
глобални промени; 

•
• Регионално развитие и планиране в Глобалната икономическа среда

• Обучение и възпитание по природни и социал
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СУ „Св. Климент Охри

С текст: За конференцият  

 на участниците - 20. 04. 2007 г., срещу копие от документ за платена 

адите - на хартиен носител и CD - 20. 04. 2007 г., 

АНИЗАТОРИТЕ 

Съобщение за приемане на заявленията за участие и резюметата – 10. 02. 2007 

 информация за настаняване – 

 програма – 30.03.2007 г.  

 – 20. 04. 2007 

 

Регистрация

такса (платежно нареждане) 

Представяне на пълния текст на докл

при регистрацията 

СРОКОВЕ ЗА ОРГ

Инструкция към докладите – 15.02.2007 г. 

Съобщение за социална програма към конференцията

01. 03. 2007 

Предварителна

Списък на участниците и окончателна програма
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ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ – Български, Английски, Руски. 
 

и получените резюмета в 
пленарни сесии, научни направления и пос  – сесии.  

ЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ 

рудвани с Мултимедиен прожектор и компютър с 
owerpoint.  

на регистрационната форма.    

ОНФЕРЕНТНА ТАКСА  
акса за участие с презентация (доклад или постер) – 50 лева  

ция – 30 лева  

секи втори доклад на един и същи участник се заплаща с половин такса.  

ник със 
татиите, официален коктейл и кафе паузи.  

 
Конференцията ще се проведе на 20-22 април 2007  
Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски, София 

Моля, изпращайте попълнените регистрационни форми и резюмета до 30.01.2007г.  на e-mail:  

 контакт: д-р Биляна Борисова 

Научният комитет си запазва правото да преразпредел
тер

 
 
Т
 
Конферентните зали ще бъдат обо
P
Ако имате нужда от специални технически средства, моля отбележете в графа 
„Забележка” 
 
 
К
Т
Такса за участие без презента
Такса за студенти– 25 лева 
 
 
В
 
Таксата включва участие във всички сесии на конференцията, материали, сбор
с
 
 

 
 

 

 
billiana@gea.uni-sofia.bg 
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