Скъпи колеги и приятели,
Лесотехнически университет има удоволствието да ви покани да вземете участие в
международната научна конференция „Горското стопанство: мост към бъдещето“, която ще се
проведе от 5 до 8 май 2021 г. в София.
Конференцията е посветена на 95 години Висше лесотехническо образование в България.
Работните сесии на конференцията са фокусирани върху следните теми:
 Устойчиво планиране и управление на дейностите в горското стопанство
 Биоразнообразие
 Биотични и абиотични фактори в горските зони
 Биоикономика, базирана на дървения материал и другите продукти и услуги на горското
стопанство
В програмата присъстват и други актуални теми от областта на горското стопанство,
преработването на дървесина, екология и ландшафтна архитектура.
Ключовите лекции са представени от водещи учени в областта и очертават както актуални
тенденции, така и бъдещи перспективи пред науката и практиката на горското стопанство.
Цялата информация относно събитието можете да намерите на официалния сайт на
конференцията: https://conf2020.forestry-ideas.info
Вярваме, че конференцията ще разкрие важни научни новости в изследователската работа на
експертите от областта и ще представлява сериозен интерес за вас.
Високо ще оценим вашето съдействие за разпространение на информация относно
предстоящата конференция сред вашите колеги.
Моля, изпращайте запитвания относно абстракти, постери, ръкописи и др. на секретариата на
организационния комитет на адрес: forconf2020@abv.bg.
За допълнителна информация относно регистрация, настаняване, пътуване и др. моля,
обръщайте се към Конгреси и събития ООД на адрес: mira@cmebg.com.
ОФИЦИАЛЕН АГЕНТ
Конгреси и събития ООД
Г-жа Мира Бонова – мениджър събития
София 1113, ул. Фредерик Жолио Кюри, бл.2, етаж 5, офис 9
Тел.: (02) 9877 422; 0896 700 956
mira@cmebg.com, www.cmebg.com, www.facebook.com/CMEBG

Очакваме ви!
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