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Кариерен център към ЦО-БАН 

 
Мероприятие 
Семинар на тема:  
"БГ НАУКА ЗА УЧЕНИ. КАК ДА ПОЛУЧИТЕ И ПОЛЗВАТЕ БЕЗПЛАТНО ОБЛАЧНИ УСЛУГИ И 
БЛОГ ЗА НАУКА", с поканен лектор: Петър Теодосиев, Списание БГ НАУКА, https://nauka.bg/ 
 
Дата на провеждане на семинара: 
10 октомври 2017г. (вторник) 

Продължителност на семинара: 
14.00 – 15.00 часа 

Място на провеждане на семинара: 
ул. „Академик Георги Бончев”,  
блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км) 
 
Присъстваща аудитория (освен екипа на Център за обучение и лекторите) 
Докторанти и млади учени от БАН – 20 лица, посочили информация за контакт в 
предоставен на място списък 
 
Форма за обратна връзка 
Списък с информация за контакт с присъстващите – име, институт, имейл 
 
Информацията за провеждането на семинара беше разпространена предварително, 
посредством следните средства за комуникация: 
- информационен имейл до докторантите и младите учени към ПНЗ при БАН (изпратен двукратно) 
- информационно съобщение на сайта на БАН, в раздел „Новини” 
- информационно съобщение на сайта на ЦО-БАН 
- информационно съобщение във Фейсбук страницата на БАН 
- лични контакти 
 
Петър Теодосиев запозна аудиторията с важни акценти от дългогодишната дейност и значими 
проекти на Списание БГ НАУКА. Очерта перспективите пред изданието, като описа детайлно 
възможностите за полезно сътрудничество с докторанти и учени от БАН.  
 
Лекторът представи Проект „БГ Наука за учени” http://nauka.nauka.bg/, чиято цел е да помогне на 
учени, преподаватели и на всички, които се занимават с наука и образование в България. 
Присъстващите докторанти и млади учени получиха ценни практически насоки за това как да 
използват безплатно облачни услуги (вкл. онлайн инструменти) и блог за наука и как по-ефективно 
да популяризират своята научна работа.  
 
След лекцията се проведе оживена дискусия. Петър Теодосиев отговори изчерпателно на 
въпросите на аудиторията. 
 
Координати за контакт с поканения лектор –  
Петър Теодосиев – главен редактор на Списание БГ НАУКА  
admin@nauka.bg   
https://nauka.bg/   
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