ПРЕДСТОЯЩИ КОНФЕРЕНЦИИ

ХIII-ТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
МОРСКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ
10-15 Октомври 2016,
Фестивален и конгресен център Варна, България
Териториална организация на научно-техническите съюзи - Варна и
Център по хидро- и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии „акад. Ангел Балевски” - БАН имат удоволствието да Ви
поканят да вземете участие в Тринадесетото издание на Международната
конференция по Морски Науки и Технологии BLACK SEA ‘2016, посветена на 40-годишнината от основаването на ЦХА-Варна.
BLACK SEA ‘2016 е поредна конференция, която регулярно се провежда във Варна относно проблемите на морската наука и технологии. Ще бъде предоставена възможност на учени и специалисти в
областта на морската наука и индустрия от различни страни в Европа да обменят знания и идеи.
Щастлива случайност е, че през Октомври 2016, Центърът по хидро- и аеродинамика - Варна
(ЦХА) празнува 40 години от неговото основаване. През годините ЦХА се е развил като световно
известен експериментален комплекс от високо качество и с върхови постижения в областта на
корабната хидродинамика. Това е резултат от съвместните усилия на национални и международни организации, институции и специалисти в този важен сектор на морската индустрия, които
ние с радост бихме желали да приветстваме на специалната Юбилейна Сесия.
КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ РЕАЛИЗИРА
С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА:
БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ
ПО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ
МОРСКИ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
ВВМУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” - ВАРНА
ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ - ВАРНА
И ПОД ПОКРОВИТЕЛСТВОТО НА:
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН)
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА
ВАЖНИ СРОКОВЕ
Регистриране с формуляр за участие /
Резюмета:
Уведомление за одобрение:			
Подаване на доклади:			

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
Корабостроене и кораборемонт
Корабна хидродинамика
Електро-инженеринг
Корабни машини и механизми
Морски транспорт и пристанища
Океанология
Океанско инженерство
Морска безопасност
Опазване на морската среда
Възобновяеми енергийни източници
Брегови съоръжения
Рибарство и аквакултури

25 Април 2016
23 Май 2016
18 Юли 2016

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОНСОРСТВО
Избрани материали и доклади, посветени на годишнината на ЦХА ще бъдат публикувани в специален
сборник от доклади на Юбилейната Сесия. Предвидени са и рекламни карета до една страница, за което ЦХА учтиво Ви кани да допринесете чрез промотиране на Вашия бизнес профил, продукти и услуги.
В случай, че желаете да рекламирате, очакваме Вашето съдействие и ранно известие на office@bshc.bg.
АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Териториална организация
Център по хидро- и аеродинамика - Варна (ЦХА)
на научно-техническите съюзи - Варна,
ул. „Уилям Фруд” №1
Секретариат на BLACK SEA ‘2016
9003, гр. Варна, България
ул. „Цар Симеон I” №25, 9000, гр.Варна, България
тел.: + 359 52 370 500
тел.: + 359 52 630 531; факс: + 359 52 630 533
факс: + 359 52 370 514
е-mail: nts@nts.varna.net
е-mail: office @bshc.bg
http://nts.varna-bg.org
www.bshc.bg

