БЪЛГАРСКО КРИСТАЛОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО
BULGARIAN CRYSTALLOGRAPHIC SOCIETY

ПРОТОКОЛ

№ 24

от
Заседание на управителния съвет
на Българско Кристалографско Дружество
на 25.02.2014 от 17:00 в сградата на ЦЛМК – БАН,
ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 107 се проведе първо заседание на новия управителен съвет на
БКД, избран същия ден от общото събрание на дружеството.
участници:
Росица Николова – Институт по минералогия и кристалография
Борис Шивачев – Институт по минералогия и кристалография
Владислав Костов – Институт по минералогия и кристалография
Галина Генчева – Факултет по химия и фармация - СУ
Даниела Ковачева – Институт по обща и неорганична химия
Зара Желева – Институт по катализ
Ирена Костова – Химикотехнологичен и металургичен университет
Петър Цветков – Институт по Обща и неорганична химия
Томас Керестеджиян – Геологически институт
На първото си заседание управителния съвет, председателя на БКД Росица Николова
предложи за заместник председател да бъде избран Борис Шивачев, за касиер да бъде
преизбран Владислав Костов.
Предложенията бяха приети единодушно.
УС на БКД поема ангажимент да работи за изпълнение на решенията на общото събрание
както следва:
1.
Да продължи ежегодното провеждане на националните кристалографски симпозиуми
и други научни форуми, които да дават възможност на кристалографското общество в
България да споделя достижения в модерните кристалографски подходи при научното
изследване в областите структурна кристалография, кристалохимия, кристалофизика,
минералогия и различни аспекти на материалознанието като цяло. Това е подходяща среда
за изява на младите учени в България и възможност да докладват публикуват своите
резултати.
2.
Да бъде укрепен реалния членски състав на дружеството, чрез приобщаване към
активностите на дружеството на млади учени, актуализиране и допълване на списъчния
състав на БКД и редовно заплащане на членския внос и.
3.
Да се организират научни семинари във всички аспекти на Кристалографията като
наука и допълнително да се популяризира кристалографията сред младите в средните
училища.
4.
Да се установят връзки и взаимодействие със кристалографските общности в
съседните страни и със страни от Европейския Съюз
Следващо заседание на УС ще се проведе в последната десетдневка на месец май.
За протокола: Росица Николова

