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ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ
и покана за участие в научната програма

ТРИДЕСЕТ И ОСМАТА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ
ще се проведе през месец април, 2009 год.
Програмата на конференцията ще включва доклади и научни съобщения от областта на математиката и информатиката и методите на преподаването
им, специализирани и работни семинари, кръгли маси и дискусии по научни и
учебни проблеми, интензивни курсове и др.
По време на конференцията ще се дискутира ролята на СМБ при
решаването на съвременните проблеми на математическото образование в
средното училище. Ще бъдат обсъждани проблеми на висшето и средно
математическо и компютърно образование у нас, произтичащи от новото
положение на България в ЕС.
Членовете на СМБ могат да участват активно в съставянето на програмата на конференцията, като изпращат в Програмния комитет предложения, в
които да поставят за разискване определени проблеми, да споделят свой и чужд
опит и пр. Програмният комитет ще разгледа всички постъпили предложения от
индивидуални членове и секции за включване в програмата на теми за дискусии
и семинари, за доклади по покана и за тематиката на интензивните курсове. Предложенията трябва да постъпят в канцеларията на СМБ не по-късно от
15.11.2008 год.
Всеки, който желае да участвува със съобщение в научната програма на
конференцията, трябва да изпрати пълния му текст в два екземпляра, оформени съгласно посочените по-долу изисквания, не по-късно от 15.11.2008 год. В
научната програма ще бъдат включени само одобрените от Програмния комитет
научни съобщения, за което авторите своевременно ще бъдат уведомени. Тези
съобщения, както и докладите по покана, ще бъдат включени в том на Пролетната конференция. Програмният комитет си запазва правото да направи допълнителна редакция на приетите за печат научни съобщения.
По време на конференцията ще заседава и ученическа секция, в която
желаещите ученици ще могат да изнесат реферати по актуални въпроси на математиката и информатиката. Подробности за реда на изпращане на рефератите
ще бъдат обявени допълнително.
Подробности за точните дати и мястото на провеждане на конференцията, регистрацията на участниците и научната програма на тридесет и осмата пролетна конференция на СМБ ще бъдат дадени във второто съобщение. Актуална
информация за подготовката на конференцията ще бъде публикувана на сайта
на СМБ: www.math.bas.bg/smb
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