
                                        О Т Ч Е Т

     за дейността на Националния комитет по астрономия 

                                         за  2008 г

Националният комитет по астрономия ( НКА) е назначен със заповед на 
Председателя на БАН , № VI- 46  13.10.2006,  в състав:
Председател на НКА:   ст.н.с. д-р Кирил П. Панов  (ИА – БАН)
Секретар на НКА:        ст.н.с. д-р Георги Т. Петров (ИА – БАН)
Членове:
Проф. дфн Георги Иванов (ФФ на СУ), проф. дфн Диана Кюркчиева, Ф-т по 
природни науки, Шуменски университет), ст.н.с. д-р Илиан Илиев (ИА- БАН), 
ст.н.с. д-р Невена Маркова (ИА-БАН), д-р Веселка Радева (НАОП- Варна).
Националният комитет по астрономия обединява и представлява българските 
астрономи – членове на Международния астрономически съюз (МАС – IAU). 
НКА има   WEB  - страница към сайта на Института по астрономия:
                www  .  astro  .  bas  .  bg  /  nca  -  iau  
През 2008, НКА проведе 5 заседания.  Основните въпроси и взетите решения 
са:

1. Предложение за нови членове на МАС:
Ст.н.с. д-р Радослав Заманов   (ИА-БАН)
Н.с. д-р Никола Петров             (ИА-БАН)
Н.с. д-р Момчил Дечев              (ИА-БАН)

              д-р Евгени Овчаров           (ФФ-СУ)
              д-р Антония Вълчева        (ФФ-СУ)
              д-р Атоанета Антонова     (ФФ-СУ)
              д-р Тодор Велчев               (ФФ-СУ)
              д-р Веселка Радева            (НАОП-Варна)
              д-р Ева Божурова              (НАОП-Варна)

2. Решение за представител на НКА в европейското астрономическо 
списание  Astronomy and Astrophysics. На заседанието си на 28.10.2008, 
НКА определи за свой представител  ст.н.с. д-р Кирил Панов. 

3. Решение за представител на НКА на официалното откриване на 
Международната година на Астрономшята – 2009, което ще се състои на 
15-16 .01. 09  в  UNESCO – Париж.  На заседанието си на 28.10. 2008 НКА 
определи за свой представител на официалното откриване ст.н.с. д-р 
Кирил Панов.  НКА ще съдейства пред ЮНЕСКО и пред БАН да се 
изпратят на откриването и двама студенти, специализиращи 
астрономия, а именно: Никола Каравасилев и Николай Качаров.

4. На всички заседания на НКА беше обсъждана актуална (текуща) 
информация за подготовката на Международната година на 
Астрономията ( IYA 2009).  Към сайта на ИА- БАН е създадена 
страница на мероприятието:

http://www.astro.bas.bg/nca-iau


www.astro.bas.bg/astronomy09
 Основният сайт на IYA2009 е представен от МАС на
www  .  iau  .  org  /  public  _  press  /  iya  
Във връзка с Международната година на астрономията 2009 и
съвместно с ръководството на ИА-БАН и на Съюза на астрономите в 
България ще се проведат:
-  изложба в ЦУ – БАН   (м януари, 2009)
-  официално откриване на годината на астрономията, 23. 01. 2009
-  доставени са 2000 бр на пълнометражен филм, изработен от МАС на 
ДВД, под името “Взор към небето”. Български астрономи участват в 
превода на филма и в дистрибуцията на дисковете във всички 
астрономически звена в страната, както и във всички училища – в 
кабинетите по физика.
- Провеждане на “нощи на отворените врати” в НАО Рожен и в АО – 
Белоградчик.  Подготвени са презентации за посетителите.
- Съвместно със САБ, ще се проведе научна сесия на 24.01. 2009.
- Съвместно с Асоциацията на учителите-новатори” ще се проведат 
национални конкурси за:  “Ученически видеофилм за астрономически 
събития”, “Ученическа фотография на астрономически явления и 
обекти”, “Национална астрономическа наблюдателна програма – 
Астрономшя в класната стая”. Координатор на тези програми е д-р 
Веселка Радева (НАОП-Варна).
- Национално лице за контакти е ст.н.с. д-р Георги Петров (ИА-БАН).
   petrov@astro.bas.bg

5. НКА се обърна към БАН с молба за определяне на скромен годишен   
Бюджет от 1000 Е , за изпълнение на текущи задачи. 

6. Своевременно е заявен и преведен от БАН членския внос в МАС за 2008
7. Направена е заявка пред БАН за осигуряване на членския внос за 2009.

Други финансови разходи НКА няма.

                                       С уважение:

               Председател на НКА:   ст.н.с. д-р К. Панов
                                  
                               
                            Секретар на НКА:  ст.н.с. д-р Г. Петров 

mailto:petrov@astro.bas.bg
http://www.iau.org/public_press/iya
http://www.astro.bas.bg/astronomy09

