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ИЗВЕСТИЯ
на Съюза на учените - Русе
Русенският клон на Съюза на учените в България е създаден през 1956 г. Първият председател
е проф. Стоян Петров. След него председатели на Управителния съвет последователно са проф.
д.с.с.н. Трифон Георгиев, проф. д.с.с.н. Кольо Василев, проф. д-р Георги Попов, проф. д-р Митьо
Кънев, проф. д-р Георги Попов, а от април 2005 – доц. д-р Борис Борисов. Индивидуалните членове
са близо 300 души, утвърдени учени от града, обединени в 12 научни секции. Членуват и няколко
колективни членове - организации и фирми от гр. Русе, известни с успехи в развитието на науката и
висшето образование или с научноприложната си дейност. Резултат от дейността на Съюза на учените в Русе са множество научни, образователни и други хуманитарни прояви, пряко свързани с проблемни въпроси от развитието на Русенския регион, в т. ч. с неговата инфраструктура, екология, история и перспективи; проявените грижи за развитието на научните организации в гр. Русе, за професионално израстване на учените и за защита на техните индивидуални права.
Известия на Съюза на учените - Русе са годишни научни трудове, които се издават от 1998
г. по решение на Управителния съвет на Съюза на учените в България - клон Русе. За публикуване се
приемат научни и научноприложни статии, съобщения, обзори с конкретни приноси в областта на
хуманитарните, технологичните, техническите и социалните науки.
Известията се отпечатват в пет серии:

Серия 1. Технически науки

Серия 2. Обществени науки

Серия 3. Аграрни и ветеринарномедицински науки

Серия 4. Медицина и екология

Серия 5. Математика, информатика и физика
Те се изпращат във всички големи библиотеки в страната и в голям брой български и чуждестранни университети. Спомоществовател в издаването е Община Русе.
Всички материали се рецензират от хабилитирани специалисти в съответната научна област.

Серия 2
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Настоящият том 5, 2006,
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