ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
СОФИЯ

Име, презиме, фамилия:………………………………………..
…………………………………………………………………………………

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕКЮСТЕНДИЛ

Академична длъжност и степен…………………………….
Месторабота ………………..………………………………………
………………………………………………………………………………..
Служебен адрес:…………………………………………………….

ПОКАНА

………………………………………………………………………………..
Тел.:…………………………………….Факс:………………………..
E-mail:……………………………………………………………………..

90 Г О Д И Н И

Ще участвам в конференцията с доклад/ постер
на тема..……………………………………………………………….

ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КЮСТЕНДИЛ

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Заявката може да бъде изтеглена от
www.iz-kyutendil.org

“НАУКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ: ГЛОБАЛНИ И
РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

Адрес:
Парк-хотел Кюстендил
ул. “Калосия” № 19, Хисарлъка
2500, гр. Кюстендил

Тел:./факс: 078 524036
e-mail: iz_kn@abv.bg
www.iz-kyustendil.org

27—28 СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Под почетното председателство на
председателя на Селскостопанска Академия
проф. д-р Васил Николов
Съюза на учените в България клон Кюстендил

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател: доц. д-р Илияна Кришкова
директор на ИЗ-Кюстендил

Членове:
доц. д-р Димитър Сотиров
доц. д-р Анелия Борисова - Крумова
гл. ас. д-р Анелия Здравкова
гл. ас. д-р Станислава Димитрова

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЕКРЕТАРИ:
гл. ас. д-р Симеон Крумов
тел. 0886 472 950
e-mail: sd_krumov@abv.bg
гл. ас. д-р Любов Панайотова
тел.: 0893 614 610
e-mail: lhristova2@gmail.com
ас. Десислава Тодорова
тел.: 0897 241 264
e-mail: desi_todorovaiz@abv.bg
Соня Тонева
тел./факс -078 52 4036
e-mail: iz_kn@abv.bg

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:


СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ И
БИОТЕХНОЛОГИИ



ТЕХНОЛОГИИ НА ОТГЛЕЖДАНЕ ПРИ
КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ



РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

СЪПЪТСТВАЩО МЕРОПРИЯТИЕ:
Запознаване с генофонда от ябълкови
сортове и хибриди поддържани в Институт по земеделие - Кюстендил. Посещение и разглеждане на изложението
“Празник на плодородието” в центъра на
гр. Кюстендил на 28.09.2019 г.

УКАЗАНИЯ:
Работен език—български и английски
Форма на участие—доклад/постер. Презентациите
да са съвместими с PowerPoint 2010.
Заявка за участие, придружена с резюме на доклада/постера с обем, не повече от 160 думи; да се представят в срок до 15 юли 2019 г. на e-mail:
iz_kn@abv.bg Докладите в пълен текст, подготвени
според изискванията на сп.”Растениевъдни науки”
да бъдат представени в деня на конференцията в 2
хартиени екземпляра и записани на електронен носител.
Такса участие (за всеки първи автор) - 60 лв.
докторанти—40 лв.
Заплащане по банков път или на място в деня на конференцията
Институт по земеделие—Кюстендил
СЖ”Експресбанк”АД- клон Кюстендил
IBAN сметка: BG87TTBB94003116007614
BIC код: TTBBBG22
Таксата включва:
 Публикуване на материал в сп.”Растениевъдни
науки”
 Материали на конференцията
 Кафе пауза
 Вечеря
Всеки участник има право да бъде първи автор на 1 доклад
или 1 постер и да бъде съавтор в други доклади или постери. Ще се публикуват само материали, за които е заплатена такса правоучастие на името на първия автор.

ВАЖНИ ДАТИ:
15.07.2019 г. Изпращане на заявките за
участие и резюметата на
докладите и постерите.

31.07.2019 г. Съобщение за приемане на
резюметата.

27.09.2019 г. Плащане на регистрационна
такса и приемане на докладите за отпечатване.

27.09.2019 г. Регистрация на участниците
и откриване на конференцията.

