
В т о р о  ц и р к у л я р н о  п и с м о - п о к а н а
 

 
 
 
 

 

 
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Национален институт по геофизика, геодезия и география

Защитени карстови територии – Учене през целия живот
Международен научно-практически форум
„ЗАЩИТЕНИ КАРСТОВИ ТЕРИТОРИИ – 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ”
София, България

 23-26 септември 2015 г.

В памет на видния полски географ и карстолог и голям приятел на България
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ПОКАНА

 Уважаеми колеги,

България за трети път е домакин на международен научно-практически форум за 
защитените карстови територии. Този път той е посветен на тяхната роля в образованието, 
обучението и популяризирането на карста – природен феномен с широко разпространение и 
огромен, но все още недооценен образователен потенциал. Той най-пълно може да бъде разкрит 
и ефективно реализиран чрез интегриране между съвременната образователна стратегия Учене 
през целия живот и най-новите научни постижения в карстологията и спелеологията. А това 
гарантира траен обществен интерес, особено сред младите хора, от които зависи устойчивото 
развитие на карстовите територии.    

Постигането на тези идеи е свързано с преодоляването на редица проблеми и решаването 
на много въпроси. Те са обобщени в темите на форума, които предлагаме на вашето внимание 
и най-учтиво ви каним заедно да дискутираме през септември в София. Всички ние, които 
сме се посветили на карстологията и спелеологията, имаме опит, идеи, добри практики – 
нека да ги споделим в желанието си да направим карста и пещерите по-познати и разбираеми 
за хората. От своя страна ние ще предложим инициативи, които разработваме в рамките на 
специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu. Една от тях заслужава особено 
внимание и ще е във фокуса на форума – предложение за обявяване на международна Година 
на карста и пещерите. Ако с общи усилия тя стане кауза, със сигурност ще направим много 
повече карсът да бъде достойно оценен в съвременния глобализиращ се свят.        

       
Очакваме ви в София!   
Петър Стефанов



КОМИТЕТ НА ФОРУМА

Петър Стефанов (НИГГГ - БАН) - председател
Алексей Жалов (Балкански спелеоложки съюз, България)
Анджей Тиц (Факултет Науки за Земята, Университет Шльонски, Сосновиец, Полша)
Антонин Тума (Дирекция на Защитена ландшафтна област „Моравски крас”, Бланско, 
Чешка република)
Вячеслав Андрейчук (Факултет Науки за Земята, Университет Шльонски, Сосновиец, 
Полша)
Даниела Борисова (ИИКТ – БАН)
Диляна Стефанова (НИГГГ - БАН)
Димитрина Михова (Университет на Ямагучи, Япония)
Дорота Окон (Дирекция на Природните ландшафтни паркове във воеводство Шльонск, 
Бендзин, Полша) 
Иво Светлик (Департамент по радиодозиметрия на Института по ядрена физика – АН ЧР, 
Прага, Чешка република)
Йошихиса Накано (Университет на Ямагучи, Япония)
Леош Щефка (Дирекция на Защитена ландшафтна област „Моравски крас”, Бланско, Чешка 
република)
Марина Йорданова (НИГГГ - БАН) 
Николай Максимович (Естественно-научен  институт на Пермския държавен национален 
изследователски университет, Перм, Руска федерация) 
Николай Милошев (Българска академия на науките)
Ромео  Ефтими (ITA, Тирана, Албания)
Светослав Симеонов (НИГГГ-БАН)
Тодорка Кръстева (Шуменски университет, Шумен)
Хинек Скорепа (Гимназия в Усти над Орлици, Чешка република)
Ярослав Хромас (Управление на пещерите, Прага, Чешка република)

ТЕМИ НА ФОРУМА

Основни теми:

Карстът и интеграцията между наука и образование  

Място и роля на защитените карстови територии в образованието и обучението  

Дидактическо и педагогическо значение на карста в училищното образование

Карстът в нормативната база на училищното образование 

Карстът в университетското образование 

Обучението за карста в системата на спелеоложките организации 

Обучението за карста при управлението, стопанисването и контрола на карстови 
територии

Приложение на информационните и комуникационните технологии в образованието и 
обучението за карста 

Карстът и ЮНЕСКО

Популяризиране на карста 



Специални теми:

Карстът в предучилищното обучение и възпитание: предизвикателства, становища, 
практики.

Интегрирано обучение в карстова среда на хора с увреждания.

Кръгла маса:

Международни инициативи:
- Олимпиада по карстология
- Година на карста и пещерите

ПРОЯВИ НА ФОРУМА

Научно-практическа конференция „Защитени карстови територии – образование и 
обучение”:

- 23-26 септември – делова работа
- 27-30 септември - научна екскурзия

Международен конкурс „Карст под защита – дар за поколенията” (трето издание). 
За подробности моля посетете уеб-сайта на конкурса: 
http://prokarstterra.bas.bg/forum2015/competition 

Специализирано изложение ProKARSTerra`2015 (23-26 септември): 
- изложба-базар
- арт-салон
- техническо изложение

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български, английски, руски
 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ

Вашето участие във форума можете да заявите до 30 май 2015 г. като използвате 
Заявка за участие, достъпна на уеб-сайта на форума. Моля, изпращайте вашата заявка на 
посочените адреси за контакт. В едноседмичен срок след тази дата комитетът на форума ще 
ви уведоми за приемането на вашите предложения.   

Формите на участие във форума са: 
- доклад на конференцията 
- корпоративна презентация на конференцията
- представяне в специализираното изложение ProKARSTerra`2015 
- участие в международния конкурс „Карст под защита – дар за поколенията”  

За участниците в конференцията с доклад се предлагат 2 начина на изнасяне: 
- устно изложение (презентация) - с продължителност до 20 минути (от тях последните 

5 за въпроси на публиката и отговори);
- постер, който авторите ще могат да представят по време на специална постерна 

сесия.   

Всички автори трябва да изпратят до 23 август пълния текст на своите доклади. Те 
трябва да са оригинални (недокладвани и непубликувани), да са съобразени с поне една от 
темите на форума и да бъдат докладвани на конференцията от поне един от авторите. 

http://prokarstterra.bas.bg/forum2015/competition


Докладите ще бъдат публикувани в:
1. Сборник с доклади (пълноцветен, с ISBN номер). Сборникът ще бъде издаден в 

електронен вариант и ще бъде включен в конферентните материали. Докладите (до 10 с., 
вкл. резюме, графични и таблични приложения и литература) няма да бъдат рецензирани и 
редактирани. Те трябва да бъдат представени на един от работните езици на форума, като 
резюмето е на английски език. За оформлението на докладите се предлага шаблон, който ще 
бъде поместен на уеб-сайта на форума.  

2. Книга „Защитени карстови територии – Учене през целия живот” (на английски 
език). Авторите на избрани от Комитета на форума изнесени доклади ще бъдат поканени 
да ги представят за публикуване в това специално издание. Те ще бъдат рецензирани 
от независими анонимни рецензенти. Авторите ще получат допълнителни указания за 
изискванията при оформлението на докладите. Книгата ще бъде издадена  
след конференцията и ще съдържа и приетите от форума документи.    

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

Международният форум ще се проведе в София (1,3 млн. д.) - най-големият и 
важен академичен и културен център и столица на България. Градът е богат на различни 
археологически и културно-исторически паметници. 

Домакин на форума е Българската академия на науките – най-старата и 
авторитетна българска академична институция, която през 2014 г. отбеляза своята 
145-годишнина. Основните заседания на конференцията ще се проведат в Централната 
сграда на БАН, разположена в центъра на София.

  
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

22 септември 2015 (вторник): 
Пристигане и настаняване на участниците

23 септември 2015 (сряда): 
Регистрация на участниците. Тържествено откриване. Приветствия. Пленарна сесия.
Тържествена сесия за награждаване на лауреатите от конкурса. Откриване на 

изложбата с наградени творби от конкурса. Откриване на специализираното изложение 
“ProKARSTerra `2015”. Коктейл.  

24 септември 2015 (четвъртък): 
Работни заседания по секции. Постерна сесия. Корпоративни презентации. Работни 
срещи. Културна програма.

25 септември 2015 (петък):
Тематична еднодневна екскурзия в карстови райони в Северна България. Полева 

сесия и дискусии.  



 
26 септември 2015 (събота):

Работни заседания по секции. Кръгла маса – нови международни инициативи. 
Заключителна пленарна сесия: обща дискусия и приемане документи на конференцията.
Закриване на конференцията

Социална програма. Гала вечеря за участниците и гостите на форума.

27 – 30 септември 2015 (неделя - сряда):
 Научна екскурзия „Карстовите бисери на Западните Родопи”  

НАУЧНА ЕКСКУРЗИЯ

 Научната екскурзия „Карстови бисери на Западните Родопи” ще се проведе след 
закриването на конференцията. Тя е 4-дневна и пътуването ще се извърши с автобус. В 
маршрута са обхванати най-интересните карстови райони в мраморите на Родопите. Освен 
природни феномени, програмата на екскурзията ще включи исторически и културни обекти 
и обичаи, типични за посещаваните региони.   

 
           РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 

                                                                                                        (в BGN)
Участници с доклад/постер:   
- стандартна такса                                                                                       180
- редуцирана такса за студенти/докторанти и пенсионери                     100

Участници без доклад/постер:
- стандартна такса                                                                                        100
- редуцирана такса за студенти/докторанти и пенсионери                        60

 Регистрационните такси за корпоративна презентация и за участие в 
специализираното изложение ProKARSTerra`2015 ще бъдат обявени в третото циркулярно 
писмо.

Начин на плащане: Банков превод в периода 8 юни – 23 август. При ранно внасяне  
(8 юни – 10 юли) е предвидена 25% отстъпка в цената на таксата. Формулярът за 
регистрация ще бъде на разположение на уеб-сайта на форума. Участниците без доклад 
могат да внесат таксата и на място, при регистрацията преди откриването на конференцията. 

Регистрационната такса включва: конферентни материали, в т.ч. сборник с 
доклади на електронен носител, коктейл, освежаващи напитки по време на конференцията 
(кафе-паузи), транспорт и обяд по време на еднодневната екскурзия в програмата на 
конференцията, входни такси и беседи при посещенията, включени в културната програма, 
ДДС 20%. 

В регистрационната такса не са включени разходите за пребиваването в София, както 
и за гала-вечерята и научната екскурзия след конференцията. Техните цени ще бъдат обявени 
в третото циркулярно писмо.



ВАЖНИ СРОКОВЕ

30.04   затваряне на конкурса
31.05    заявка за участие в конференцията
30.06    заявка за участие в изложението 
08.06-10.07  ранна регистрация 
13.07-23.08 късна регистрация 
23.08  представяне на докладите
23-26.09 конференция и изложение ProKARSTerra`2015
24.09  награждаване на лауреатите на конкурса  
27-30.09 научна екскурзия

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

НИГГГ-БАН
Ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 3 
Форум ProKARSTerra`2015
1113 София

E-mail: forum2015@prokarstterra.bas.bg; forum2015@abv.bg
Тел: +3592 979 33 22 
Факс: +3592 971 30 05
E-mail: forum2015@abv.bg,  forum2015@prokarstterra.bas.bg

Третият циркуляр ще бъде разпространен след 31 май. 

За по-детайлна и актуална информация моля следете уеб-сайта на форума:
 http://prokarstterra.bas.bg/forum2015

Моля, разпространете тази информация и до други, които се 
интересуват от тематиката на форума
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