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Професори,преподавали на Барак Обама и Владимир Путин идват в Созопол

Представители на осем академии и 100 университета от цял свят ще вземат участие в 15
Юбилеен Балкански конгрес по преработка на минерални суровини, който ще се
проведе в Созопол от 12 юни до 16 юни тази година.

Своето участие са потвърдили Българска академия на науките, Инженерна академия
на Черна гора,
Военна академия на Скопие, Академия на
науките на Република Таджикистан, Полицейска академия на Букурещ,
Руска академия на науките,
Словашка академия на науките,
и
Украинска академия на науките.

Университети от всички континенти ще вземат участие в най- големия научен форум,
който се организира в България през последните 20 години. Най- голям интерес към
Конгреса в Созопол са проявили преподаватели от университетите в Русия и Турция,
като от всяка една от тези страни ще бъде представена от преподаватели и научни
работници от 10 университета. Съединените американски щати изпращат
представители на осем университета. Сериозно е участието на Иран, който заявява
представителство на 7 университета.
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Сред световноизвестните университети са и представителите на два от т.нар. фабрики
за влиятелни личности. Университетът в Санкт Петербург /Русия/ е "произвел" руските
лидери Владимир Путин и Дмитрий Медведев
. Фабриката за
влиятелни
лично
сти
включва и Колумбийският университет в Ню Йорк /САЩ/, в който са учили
американският президент Барак Обама и американският инвеститор, финансист и
филантроп Уорън Бъфет.

15 Юбилеен Балкански конгрес по преработка на минерални суровини е най- значимото
събитие за Созопол през настоящата година.Организацията на това грандиозно
събитие, в което ще вземат участие учени и преподаватели от 53 страни от цял свят е в
напреднала фаза. Община Созопол заедно с Минно-геоложкия университет „Св. Иван
Рилски поставят началото на развитието на съвременен и модерен конгресен туризъм.
За партньора на община Созопол 2013 година е изключително важна.На 10 юни 2013
година се навършват 60 години от създаването на Минно-геоложки университет „Св.
Иван Рилски”
.
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