INSTITUT DE S HAUTES ETUDES
POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE , DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE EN BULGARIE

26-ТИ КОНКУРС “МИНКО БАЛКАНСКИ”
ПО МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА
Както вече стана традиция, през месец май 2019 г. в София ще се проведе 26-тия конкурс
за средношколци “Минко Балкански”.
Конкурсът се организира от Висшия Институт за Развитието на Културата, Науката и
Технологиите в България със съдействието на Министерството на Образованието и
Науката, на Софийския университет, на Културния отдел към Посолството на Република
Франция в България и на списания “Математика и информатика” и “Математика +”.
Участниците могат да премерят сили в две независими състезания: по физика и по
математика. Задачите, зададени на френски и на английски език, покриват учебния
материал от 9-ти до 12-ти клас. Решенията им трябва задължително да бъдат описани на
френски или на английски език (може да се използва речник). Такса за правоучастие
няма. Регистрацията на участниците се извършва непосредствено преди състезанията.
Наградата за първенците е едноседмична екскурзия до Франция, включваща
културно-туристическа програма и церемония в българското посолство в Париж.
Първенците ще се запознаят с уникалната френска система за висше образование, както и
с малката общност студенти - лауреати, продължили образованието си в най-добрите
френски университети благодарение на конкурса.
И през тази година конкурсите ще се проведат в Ректората на Софийския университет
(бул. “Цар Освободител" 15), Централно крило (вход от към вътрешния двор), 3-ти етаж,
аудитория 148 и са насрочени както следва:


Състезанието по математика ще се проведе на 18.05.2019 г. (събота) от 11 часа.
 Състезанието

по физика ще се проведе на 19.05.2019 г. (неделя), от 11 часа.

Всички състезания са с продължителност 4 часа.
Актуална информация може да откриете на официалния сайт на фондация „Миню
Балкански”:
www.balkanski-foundation.org
Разчитаме на помощта на учители и ученици, за да може конкурсът да продължи да
бъде празник на науката и отворена врата към света за талантливите млади българи!

Bonne chance! Организаторите

