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ХIV-ТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО МОРСКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „BLACK SEA - 2018”
(10 - 12 Октомври 2018 г., Фестивален и конгресен център - Варна)
ХIV-та международна конференция „ЧЕРНО МОРЕ - 2018” беше посветена на 110та годишнина
на Научно-техническите съюзи - Варна и 45та годишнина от основаването на Института по
океанология (БАН) - Варна. Основен организатор на традиционния морски форум бе
Териториалната организация на научно-техническите съюзи - Варна. Съорганизатори бяха
Техническия университет - Варна, Българска национална асоциация по корабостроене и
кораборемонт, Института по океанология „Фритьоф Нансен”, Центъра по хидро- и аеродинамика
при Българската академия на науките и ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” - Варна.

В работата на конференцията участваха над 50 изявени учени и специалисти, както и мениджъри
на фирми от морския бранш.
В сборника с доклади на конференцията (ISSN 1314-0957) бяха публикувани 41 доклада на учени
от България, Украйна, Хърватска и Дания. По тематични направления докладите се разпределят
както следва:
 „Корабостроене и кораборемонт” - 11;







„Корабна хидродинамика” - 4;
„Корабни машини и механизми” - 1;
„Морски транспорт и пристанища” - 1;
„Океанология” - 22;
„Морско образование” - 2.

В пленарната сесия на конференцията бяха включени 5 презентации на: Института по
океанология (БАН) - Варна, Териториална организация на научно-техническите съюзи – Варна и
Бродарския институт - Загреб, Хърватска.

Представянето на докладите в заседанията по секции премина качествено, при много добра
организация, а в дискусиите активно участваха учени и специалисти от страната и чужбина.
Организационният комитет изказва благодарност на Техническия университет- Варна, „МТГ Делфин” АД, „Ула” ООД и Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт,
чиято финансова помощ допринесе за успешното провеждане на форума.
Очакванията са следващата XV конференция през 2020 г. отново да събере учени и специалисти в
областта на морските науки и технологии.
(Информация и снимки: Териториална организация на научно-технически съюзи - Варна;
www.nts.varna-bg.org)

