СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ – ГР. СОФИЯ
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ПОКАНА
ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК

„70 ГОДИНИ С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО“
В ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ
10 юни 2021 г.
по повод:
70 години Добруджански земеделски институт
80 години аграрна наука в Добруджа
“Всяко постижение в науката
започва с опит и свършва с него.”
Алберт Айнщайн

В рамките на събитието са включени:
1. Ден на отворените врати в Добруджански земеделски институт
2. Юбилейно честване „70 години с поглед в бъдещето“
3. Издаване на юбилеен брой на списание „Field crops studies“ с научни
публикации на тема „Иновациите в селекцията и агротехниката
на полски култури – инвестиция в бъдещето на земеделската
наука и практика“

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
10 юни 2021 г.
Ден на отворените врати:
9.00 - 9.40 ч. – Пресконференция. Регистрация на участниците
10.00 – 10.20 ч. – Официално откриване на Деня на отворените врати
10.20 – 10.40 ч. – Художествено-музикална програма
10.40 – 12.00 ч. – Посещение на демонстрационни платформи и опитни полета
Юбилейно честване:
12.00 – 12.20 ч. – Приветствие и презентация на тема „70 години с поглед в
бъдещето“ от Директора на Добруджански земеделски институт
12.20 – 12.40 ч. – Поздравителни адреси
12.40 – 13.30 ч. – Добруджански земеделски институт в спомени, споделени от
водещи изследователи от ДЗИ
13.30 ч. – Празничен коктейл на открито за всички участници

Организационен комитет
Председател: доц. д-р инж. Илия
Илиев /Директор на ДЗИ – Генерал
Тошево/
Членове:
Проф. д-р Иван Киряков
Доц. д-р Галина Михова
Доц. д-р Нина Ненова
Доц. д-р Галин Георгиев
Гл. ас. д-р Христо Стоянов
Ас. Атанас Атанасов
Организационен секретар:
Гл. ас. д-р Даниела Вълкова

Технически секретариат:
Проф. д-р Емил Пенчев
Доц. д-р Ваня Иванова
Гл. ас. д-р Йорданка Станоева
Ас. д-р Соня Донева
Ас. д-р Георги Георгиев
Ас. Марияна Стоева
Спец. Пенка Пеевска
Спец. Иван Иванов
Спец. Антония Атанасова
Спец. Светлана Иванова
Агр. Драгомир Димитров
Агр. Румяна Александрова
Инж. Стефан Димитров
Катя Делчева
Калина Илиева
Соня Димитрова
Стефан Костов

Адрес за кореспонденция:
9521 Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево
Тел.: 058 603 125
e-mail: n_secretary@dai-gt.org
Гл. ас. д-р Даниела Вълкова тел.: 058 653 253; 0894 335 188

Юбилеен брой на списание „FIELD CROPS STUDIES“
с научни публикации на тема:
„Иновациите в селекцията и агротехниката на полски култури –
инвестиция в бъдещето на земеделската наука и практика“
Тематични направления на научните публикации:
1. Селекция и генетика на културните растения
2. Растителна защита и агротехника на полските култури
3. Биологично производство и агроекология
Условия за публикуване в сп. „FIELD CROPS STUDIES“:
Научните материали, отговарящи на изискванията, ще бъдат
публикувани в специален юбилеен брой на сп. “Field Crops Studies” - издание
на ДЗИ – Ген. Тошево (електронен вариант): http://fcs.dai-gt.org/.
Статиите следва да отговарят на условията за публикуване в списанието, обема
на публикациите и изискванията към авторите, които ще откриете на адрес:
http://fcs.dai-gt.org/
Няма ограничения относно броя на публикациите.
Цялата делова кореспонденция се осъществява по електронен път.
Статиите в окончателния им вид се изпращат най-късно до 31.07.2021 г. на
адрес: fcs@dai-gt.org.
Запитвания, касаещи публикуването на материалите, могат да се отправят на email: n_secretary@dai-gt.org; hpstoyanov@abv.bg.
Официални езици на списанието са български и английски.
Не се изисква заплащане на такса за публикуване.
Подробна информация относно организирането и провеждането
събитието ще откриете на адрес: http://www.dai-gt.org/bg/jubileum/

на

