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Европейското математическо дружество (ЕМД) избра България за честване на 20 години от 

създаването си. По този повод в периода 11-13 юли в София ще се проведе международната 

конференция „Математиката в индустрията”. Непосредствено преди официалното й откриване 

ще заседава Съветът на ЕМД, за да очертае двугодишната си стратегия за развитие. Двете 

събития се провеждат съответно под патронажа на Министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма, г-н Трайчо Трайков и кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова.  Вижте подробна 

програма на: http://www.math.bas.bg/MathInIndustry/program.php.  

 

Сред специалните гости и лектори са: 

 Проф. Ари Лаптев, Президент на Европейското математическо дружество 

Проф. Марио Примичерио, Universita degli Studi di Firenze и член на 

Европейския консорциум за математика в индустрията 

Проф. Ролф Йелш, Швейцарски федерален институт по технологии 
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Проф. Магнус Фонтес, Lund University, Швеция и Председател на Европейския 

консорциум за математика в индустрията - направление образование 

 
Пълен списък с лектори: http://www.math.bas.bg/MathInIndustry/invspeakers.php  

 
 

Накратко  

Кога: 11 -13 юли 2010  

Къде: Хотел Метрополитън, зала София 

Вход: Свободен за студенти (отидете преди 14:00ч. на 11 юли за безплатна регистрация) 
 

Европейското математическо дружество е създадено през 1990 година в Мадралин, близо 
до Варшава. Цел на ЕМД е да развива всички аспекти на математиката в Европейските 
страни. По-конкретно, дружеството цели да стимулира изследванията в областта на 
математиката и нейните приложения, връзките й с икономиката и обществото. ЕМД е активен 
посредник между математиците и хората отговарящи за политика и фондове в Брюксел. 
Членове на ЕМД са над 50 математически организации от цяла Европа, около 20 академични 
институции и над 2000 индивидуални членове, асоциирани посредством националните си 
институции.   
http://www.euro-math-soc.eu/  

Институтът по математика и информатика на БАН (ИМИ-БАН) е водещ български център 
за изследвания и подготовка на висококвалифицирани кадри. Вече повече от 60 г. той 
провежда целенасочена научна и образователна политика, свързана с основните тенденции в 
развитието на математиката, информатиката и информационните технологии. В института 
работят 175 изследователи в 21 научни секции. Изследователските програми на ИМИ 
традиционно включват и интердисциплинарни проекти, свързани със социалните приложения 
на математиката и информатиката. Институтът осигурява отлични условия за работа както на 
утвърдени изследователи, така и на млади учени и докторанти. През последните десет години 
в ИМИ стотици български и чуждестранни студенти успешно са преминали магистърски 
програми и повече от 100 докторанти успешно са подготвили и защитили дисертации. 
Институтът предлага на своите научни сътрудници и гости всички традиционни и модерни 
помощни средства за изследователска работа, включително една от най-добрите научни 
библиотеки в Югоизточна Европа. 
http://www.math.bas.bg/index.html/  

Съюзът на математиците в България (СМБ) обединява математици от цялата страна и 
представя постиженията на българската математическа общност пред света. Организацията е 
създадена на 19 април 1898 г. като Физико- математическо дружество и има за цел 
изучаването на процесите, които влияят на  научното, приложното и образователното 
равнище на математиката и информатиката,  мястото и значението им в цялостната структура 
на обществото и математическата култура. Като организира вътрешни и международни 
конгреси, конференции, симпозиуми и други научни, педагогически и учебни мероприятия, 
СМБ съдейства за развитието на математиката и информатиката и техните приложения, 
подобряването на образованието на всички нива, професионалната квалификация на 
специалистите и развитието на интерес в младежта към тази област. 
http://www.math.bas.bg/smb/  

Мусала Софт е компания с традиции в изследователската дейност и използване на 
алгоритмични подходи за решаване на бизнес проблеми, посредством изграждане на 
софтуерни системи. Мусала Софт ще участва и с презентация в деня на откриването, на тема: 
„Софтуерна модернизация, базирана на математически подходи”.  
http://www.musala.com 
 
За повече информация: http://www.math.bas.bg/MathInIndustry/home.php  
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ИМИ БАН: Акад. Стефан Додунеков, тел. +359 2 870 10 72; +359 897 903 656 
Мусала Софт: Любомира Михайлова, тел. +359 885 635 887, bizdev@musala.com 
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