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Европейската комисия стартира Коперник Рилей и Коперник Академия
като част от дейностите по Copernicus User Uptake.
по настоящем:
Copernicus Relays обхваща 96 члена от 33 държави
Copernicus Academy обхваща 132 члена от 33 държави
В България от началото на 2017 г.:
Copernicus Relays
• GEO Polymorphic Cloud
• Risk Space Technology Transfer Office – Българска академия на науките (БАН)
Copernicus Academy
• Институт за космически изследвания и технологии - БАН
• Софийски университет „Св. Климент Охридски“, департамент „Метеорология
и геофизика“
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CLOUD

• НПО в областта на геоинформационните технологии от
ноември 2017г.
• Основатели – 20г. професионален опит;
• Член на Copernicus Relays – от 1 февруари 2018;
• Основни дейности като Copernicus Relays:
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Предоставяме информация за програма Copernicus чрез:

- социални медии:
GEO Polymorphic Cloud
GEO Polymorphic Cloud

- Бюлетин: Copernicus Relays, България:
Месечно от март 2018.
-

RELAYS

Всичко за програма Copernicus;
Copernicus и други ЕС финансови инструменти;
Обучителни и инфо средства;
Примери и добри практики;
Най-важни събитията през месеца…

Достига до 1500 потребители...
Нова версия от януари 2019г.
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• Предоставяме информация за програма Copernicus чрез:
-

Интернет страница: geopolymorphic-cloud.org
-

-

Обща информация за програмата;
Календар на събития;
Примери и приложения ;
Copernicus Relays Информационен офис

Организиране на семинари и обучителни сесии:
- Основна информация за програмата и компоненти
- Специализирани обучения спред изисквания
на конкретен потребител

Контакти:
copernicus@geopolymorphic-cloud.org
GSM: +359 (0) 878 110 230

https://cope4bg2018.copernicus.bg/#!/Live
office@copernicus.bg
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Risk Space Technology Transfer Office – БАН
Българска академия на науките
Нашият екип
•Космическа физика
•Дистанционни
изследвания
•Аерокосмически
сист. и технологии
•Обсерватория

•CM & DR Policy
•Сигурност,
отбрана, CM
Planning
•Управление и
координация
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Risk Space Technology Transfer Office – БАН
OUR VISION

OUR MISION
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Мисията на ИКИТ-БАН е извършване на фундаментални и приложни изследвания в областта на
физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите и аерокосмическите
технологии.
Приоритети:
•
Слънчево-земна и космическа физика (слънчев вятър, магнитосферно-йоносферна физика,
физика на високата и средната атмосфера, космическо време);
•
Астрофизика на високите енергии, галактически космически лъчи;
•
Медико-биологични изследвания, космически биотехнологии, хелиобиология, телемедицина;
•
Създаване, развитие и трансфер на методи, средства и технологии за дистанционни
изследвания на Земята, регионален и глобален мониторинг на околната среда и сигурност;
•
Изследвания за получаване и приложение на нови свръхтвърди материали;
•
Разработване на иновативна аерокосмическа техника и технологии, както и трансфера им в
икономиката.
За контакти:
copernicus@space.bas.bg
мобилен (сл.): 0884102870

Структура на
ИКИТ-БАН
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-

1967-1976 г. участие в програма INTERCOSMOS с подготовка на научна апаратура за
“INTERCOSMOS–8” (IC-8, 1972), IC-12, IC-14, IC-19 и тежките геофизични ракети
Вертикал-3, 4, 6, 7, 10. С изстрелването на българската апаратура П-1 на борда на
Intercosmos-8 България става 18-та космическа държава;

-

1979 г. - полет на първи български космонавт Георги Иванов на борда на “Союз-33”;

-

1981 г. - две спътникови програми: “България 1300-I” (космическа физика) и “МЕТЕОРПРИРОДА” (дистанционни изследвания на Земята);

-

1988 г. – полет на втори български космонавт Александър Александров. Подготвени са
над 42 експеримента и 12 бордови системи.

-

От 2005 г. насам ИКИТ-БАН участва с 15 инструмента в научни програми, като:
4 пилотирани космически полета (4 инструмента) – 1 бр. на ESA Columbus и 3 бр. на
руския сегмент на МКС; 1 лунен спътник (1 инструмент) – Chandrayaan-1; 2 спътника (3
инструмента) - Foton M2/3; 2 HotPay ракети (2 инструмента), 1 балон (1 инструмент), и
самолетни полети (4 инструмента).
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• ИКИТ-БАН е член на работна група по начално и средно образование в Коперник Академия;
• Лятно училище EEOBSS (8-12 септември 2017 г., 7 СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград), 2-ро
лятно училище EEOBSS (26-28 юни 2018 г., 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр. София, 3-то
лятно училище EEOBSS 03-05 октомври 2018 г. в СУ „Иван Вазов“, гр. Плевен;
• EEOBSS Workshop (в рамките на проект EEOBSS /ESA-PECS/, 13 септември 2017 г., гр.
Благоевград);
• EEOBSS Open Day и кръгла маса в рамките на инициативата ‘Космическо училище’ по време на
SES’2017 (2 ноември 2017); г-н Udrivolf Pica – поканен гост-лектор от Copernicus Support Office
на откриването на SES’2017, 2 ноември 2017 г.
• Май 2018 г. – участие на Софийски Фестивал на науката (организиран от British Council) в
София ТехПарк: https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival/experiments/zone-42

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Физически факултет
Катедра „Метеорология и Геофизика“
Днес Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е най-големият и
престижен академичен център в страната. Той има 16 факултета с 107
специалности, които се преподават. Катедрата „Метеорология и геофизика“ е
част от Физическия факултет, който е признат като независим академичен орган
през 1946 г.. Традиционно, в Софийски университет се четат лекции по
метеорология от 1889 г.

Contact us:
http://mg.phys.uni-sofia.bg

Преподавателите в катедрата са високо квалифицирани специалисти в различни
област на Науките за Земята – метеорология, геофика и океанография.
Обучаваме студенти в 3 степени:
• Бакалавър: „Астрофизика, метеорология и геофизика“
• Магистър: „Метеорология“, „Геофизика“
• Доктор: „Метеорология“, „Физика на океана, атмосферата и околоземното
пространство
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• Лекция „Програма Коперник с грижа за планетата"
Ден на отворените врати във Физически факултет
22 април 2017, Физически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
• Лекция „Дистанционни наблюдения на Земята от космоса"
Лятна школа за учители по физика „Космос и Земя",
10 - 14 юли 2017, Физически факултет, Софийски университет „Св. Климент
Охридски“

• Лекция “Космически наблюдатели на Земята – Програма Коперник”
Редовна сбирка на клуб „Гея“
27 октомври 2017, Център за обучение на студенти и учители
Физически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
• Лекция “Програма Коперник: поглед към Земята от космоса”
Редовна сбирка на Кръжока по Астрономия
1 February 2018, Физически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
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• Лекция “Черноморския център за мониторинг и прогноза"
Ден на отворените врати във Физически факултет
28 април 2018, Физически факултет, Софийски университет „Св. Климент
Охридски“
•

Обучителен семинар "CMEMS в подкрепа на морските дейности в
Черно море"
Европейски ден на морето 2018
1 юни 2018 г. Бургас, България
Бизнес инкубатор Бургас, ул. Княз Александър Батенберг 28
•

Постоянно действащо: използвне на продуктите от Програма Коперник за
създаване на учебни материали, продукти и данни в университетските
курсове в бакалавърските и магистърски програми, в това число курсовете
по „Физика на климата“, „Спътникова информация в синоптичния анализ“,
„Дистанционно сондиране на Земята“, „Числени меоди в метеорологията и
геофизиката“.

