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На 20-21 октомври т.г. се състоя юбилейна национална научна конференция с 
международно участие на тема “20 години Съюз на учените в България – клон 
Смолян”. Тя беше осъществена под патронажа на д-р Петър Фиданов – областен 
управител и г-жа Дора Янкова – кмет на гр. Смолян. Почетен председател на 
конференцията беше проф. д-р м. н. Дамян Дамянов – председател на СУБ; а 
почетни зам.-председатели бяха доц. Христина Стайкова и Никола Дамянов – 
председатели на Съюза на учените в Смолян в периода 1994-2005 г.  

Организационният комитет се ръководеше от ст. н.д-р Иван Иванов – първи 
председател на СУБ – Смолян. 

Зам.-председатели на проведената научна конференция бяха проф. д-р ик. 
н. Димитър Филипов, доц. д-р Атанас Бучков, ст. н. с. д-р Цонка Оджакова, ст. н. с. 
д-р Димитър Колев, гл. ас. д-р Силвия Младенова, д-р Тодор Згуров, Теменужка 
Сбиркова-Начева и Петър Харадинов. 

Юбилейната научна конференция с международно участие се осъществи с 
подкрепата на ПУ “Паисий Хилендарски” - филиал Смолян; ВСУ “Черноризец 
Храбър”; УНК “Родопа” с ЦДО - Смолян; Института по планинско животновъдство 
и земеделие, филиал КОС - Смолян; Националната астрономическа обсервато-
рия - Рожен; Планетариума - Смолян; Регионалната библиотека “Николай 
Вранчев” - Смолян и община Смолян. 

Основните тематични направления бяха следните: 
• хуманитарни науки – литературна теория и история, лингвистика, фолкло-

ристика, библиотекознание, философия, история, психология, педагогика и др.; 
• природни науки, математика и информатика – биология, екология, био-

технологии, химия, физика, астрономия, природна география, земеделие, живот-
новъдство, математика, информатика, информационни и комуникационни техники 
и технологии и др.; 

• икономика и туризъм – маркетинг, мениджмънт, икономика, туризъм, ико-
номическа география и др.; 

• медицина – хуманна и ветеринарна (биологични и клинични и изслед-
вания). 

Конференцията беше открита на 20 октомври от д-р Силвия Младенова – 
председател на Съюза на учените - клон Смолян и главен организатор и 
координатор, след което беше изнесен обзорен доклад за историята на 
организацията на тема “20 години Съюз на учените в България – клон Смолян”. 

Приветствия към участниците в нея отправиха почетният председател на 
конференцията проф. д-р м. н. Дамян Дамянов, който изтъкна голямата роля и 
значение на провеждането на такова мероприятие и приноса на Съюза на 
учените в Смолян за развитието на научните достижения в България; както и 
патроните на конференцията д-р Петър Фиданов и Дора Янкова. 

След официалното откриване се пристъпи към пленарните заседания. 
На пленарното заседание с председател ст. н. с. д-р Иван Иванов и научен 

секретар гл. ас. д-р Силвия Младенова основни доклади изнесоха проф. д-р м. н. 
Дамян Дамянов на тема “Науката и европейската интеграция на България”; 
проф. д-р ик. н. Димитър Филипов – “Европейският съюз – проблеми и 
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перспективи” и др. В тях бяха очертани фундаментални проблеми на науката в 
навечерието на присъединяване на България към ЕС. 

В научните заседания и постерни сесии участваха много автори с актуални и 
интересни доклади, отличаващи се не само със своята специфика в съответните 
научни области, но и с висока ерудираност, загриженост и отговорност за развитието 
на науката в съвременните условия. Например в секция “Педагогика и психология с 
представител доц. д-р Нина Герджикова и д-р Кенан Йодзил (Истамбул, Турция) бяха 
изнесени актуални доклади за качеството на обучението в съвременните условия, за 
новите педагогически реалности, за икономическите знания на учените днес и др. В 
секция “Химия, физика и астрономия” особен интерес предизвикаха докладите на 
Теменужка Начева-Сбиркова и Сийка Симеонова “Пълните слънчеви затъмнения в 
Смолян”, на Веселина Колева “Българските дървени календари”, и др. В секция 
“Икономика и туризъм” бяха изнесени редица доклади от турските гости Isil Turkol, 
Ayse Alkyol, Ayhan Aytac, Aynur Akata, Bulent Aksoy, Mucahit Coskun, Nurcan Metin и 
др., посветени на чуждестранните връзки на Турция в сферата на туризма и 
основните му приоритети в сегашните условия и отношения. Изнесени бяха и 
обстойни доклади в секциите “Български език и литература”, “История”, География”, 
“Математика и информатика”, “Аграрни науки”, “Биология и медицина”. 

Предварително бяха заявени общо 200 доклада, от които бяха изнесени 
150 - неоспоримо доказателство за големия научен интерес и дейности в 
различните области на науката както от страна на българските, така и на 
чуждестранните учени (предимно от Турция и по-малко от Сърбия и Румъния). 

Конференцията премина на много високо научно, организационно и 
културно равнище. Това беше посочено при закриването й в Звездната зала на 
Планетариума в Смолян, което завърши с астрологичен сеанс. 

В изказването си ст. н. с. д-р Иван Иванов изтъкна голямата роля на 
проведената научна конференция в качеството й на изключително полезна 
научна изява и за реализирането на нови творчески контакти чрез нея. Той изрази 
и благодарността към участниците и организаторите, особено в лицето на д-р 
Силвия Младенова. 

От своя страна д-р Младенова искрено благодари на всички участници, 
които допринесоха за високото равнище на конференцията, както и на всички 
организатори, оказали ценна помощ за успешното й провеждане. Изказани бяха 
също благодарности на Техническия университет (гр. Пловдив) и на Варненския 
свободен университет “Черноризец Храбър” за финансовата подкрепа, както и на 
Планетариума за предоставените зали. 

Турските учени също изказаха огромни благодарности към българските си 
колеги и организатори, посочвайки, че това е крачка напред в научното 
сътрудничество между двете страни и на Балканите. 

Конференцията допринесе за още по-голямото спояване на деловите, 
научните и личните контакти между присъстващите и за ползотворен научен и 
културен обмен. 

 
Ст. н. с. д-р Маргарита Филева 


