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Лектори от елитни институти в България и чужбина ще вземат
участие в третото издание на Астрономически форум 2019
четвъртък, 03 януари 2019
Публикувано от: Мариета Ханджиева

За трета поредна година в Бургас ще се проведе Астрономически Форум. Домакин на проявата ще бъде
Експоцентър "Флора", на 5 януари, от 10.00 до 19.00 часа.
Лектори от елитни институти в България и чужбина ще посетят морския град, за да представят
интересни лекции, атрактивни не само за специализирана публика. Тази година събитието е включено и
в програмата за честванията по случай 100-годишния юбилей на Международния Астрономически
Съюз.
За пръв път паралелно с основната програма на форума се организират и прояви, предназначени за
ученици от 1-ви до 4-ти клас. Тази програма е наситена с практически ателиета на астрономическа
тематика, подготвени от специалисти от Детския Научен Център "Музейко" в София.
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За подробна програма и представяне на лекторите на събитието посетете страницата във фейсбук https://www.facebook.com/events/2141787822801909
Събитието се организира от школата по астрономия към ППМГ Бургас, с подкрепата на Община Бургас.

Астрономически Форум Бургас, 05.01.2019, Експозиционен център"Флора".

Програма за лекционен поток
10:00 - 11:00 Откриване, представяне на Astro School Burgas - комбинирана лекция (Зорница Белчева,
Станислав Стоянов, Любомир Шойлев, Христина Илиева)
11:00 - 11:50 проф. Илиян Илиев, Институт по Астрономия на БАН, "От големия взрив до днес - ние
всички сме едно"
11:50 - 12:20 Кафе пауза и първа викторина
12:20 - 13:10 Александра Тодорова, "Гравитационни вълни"
13:10 - 14:00 обедна почивка
14:00 - 14:50 доц. д-р Валери Голев, Катедра по Астрономия на СУ "Св. Климент Охридски", "Тъмната
страна на материята"
14:50 - 15:40 д-р Светла Цветкова, Институт по Астрономия на БАН, "Магнитни полета на звезди"
15:40 - 16:10 Кафе пауза и втора викторина
16:10 - 17:00 д-р Димитър Колев, ППМГ Бургас, Институт по Астрономия на БАН, "Извънслънчевите
планети"
17:00 - 17:30 Закриване на лекциите
17:30 - 18:30 Нощни наблюдения пред Флора Бургас.
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