Union of Mathematicians of Macedonia

Сојуз на математичарите на Македонија

Второ соопштение

Second Announcement

VI CONGRESS OF MATHEMATICIANS OF MACEDONIA

This is the second invitation to
participate in the VI Congress
of Mathematicians of
Macedonia that is organized by
the Union of Mathematicians of
Macedonia.
The Congress will take place in
Metropol Lake Resort, Ohrid,
from June 15 to June 18, 2016.
The VI Congress has an
international character and it is
open to all areas of mathematics
and its applications. The official
languages are Macedonian and
English.
The Congress agenda will
include plenary lectures, short
communications and poster
sessions, organized in the
following sections:

VI КОНГРЕС НА МАТЕМАТИЧАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

June 15 – 18, 2016

15 – 18 јуни, 2016

Ohrid, Republic of Macedonia

Охрид, Република Македонија

Section 1
Algebra, Discrete Mathematics, Combinatorics and Number Theory.

Section 2
Complex Analysis, Real Analysis and Functional Analysis.

Section 3
Differential Equations and Dynamical Systems.

Section 4
Topology, Geometry, Differential Geometry and Mathematical Physics.

Section 5
Probability, Statistics, Numerical Mathematics and Optimization.

Section 6
Actuarial Mathematics, Mathematical Finance and Modeling in Economy.

Section 7
Mathematical Aspects of Computer Sciences.

Section 8
History of Mathematics and Mathematics Education.

During the Congress, two seminars for teachers in primary and secondary education will be held and the participants of these seminars will receive appropriate certificates. The topics are:
Seminar 1: Enhancing mathematical education through combinatorics.
Seminar 2: The role of elementary number theory in teaching mathematically gifted students:
opportunities and challenges.
Lecturers of the seminars will soon be announced.

Ова е втора покана за учество
на VI Конгрес на математичарите на Македонија, организиран од Сојузот на математичарите на Македонија.
Конгресот ќе се одржи во
периодот од 15 до 18 јуни
2016 година во хотелот
Метропол во Охрид.
Toj има интернационален
карактер и e отворен за сите
области на математиката и
нејзините примени. Oфицијални јазици се македонски и
англиски.
Програмата на Конгресот ќе
опфаќа пленарни предавања,
кратки соопштенија и постер
сесии, коишто ќе бидат организирани во следниве осум
секции:

Секција 1
Алгебра, Дискретна математика, Комбинаторика и Tеорија на броеви.

Секција 2
Комплексна анализа, Реална анализа и Функционална анализа.

Секција 3
Диференцијални равенки и Динамички системи.

Секција 4
Топологија, Геометрија, Диференцијална геометрија и Математичка физика.

Секција 5
Веројатност, Сатистика, Нумеричка математика и Oптимизација.

Секција 6
Актуарска математика, Математичко моделирање во економијата,
Финансиска математика.

Секција 7
Математички аспекти на компјутерските науки.

Секција 8
Математичко образование и Историја на математиката.

Во текот на Конгресот ќе се одржат два семинара за наставниците во основно и средно образование за
што учесниците ќе добијат соодветни сертификати. Темите се:
Семинар 1: Унапредување на математичкото образование преку комбинаторика.
Семинар 2: Улогата на елементарната теорија на броеви во работата со математички
надарените ученици: можности и предизвици.
Предавачите на семинарите ќе бидат наскоро објавени.
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WORKSHOPS

РАБОТИЛНИЦИ

Workshop proposals are most welcome. The description of the workshop proposal should not exceed three
pages and should provide a preliminary list of 3 lecturers and at least 8 participants. The VI Congress organizer
will provide registration and organizational support as well as the equipment necessary for the organization of
the workshop. Each proposal should be organized as follows:
1. Title, theme and goals of the workshop.
2. Motivation of why the topic is of particular interest at this time.
3. Workshop description (up to 400 words) for inclusion on the VI congress website.
4. The targeted audience, list of lecturers and the preliminary list of participants.
5. A brief description of the organizer’s background: affiliation, e-mail address, personal web page, including
relevant past experience in organizing workshops (if any).
6. Duration (half a day, full day, two days).
Workshop proposals will be evaluated based on the quality and the level of details in the proposal, the theme of
the workshop and the overall balance of the Congress workshop program.

Добредојдени се предлози за работилници. Описот на предлогот на работилницата не смее да надмине
три страници и треба да обезбеди прелиминарна листа на 3 предавачи и најмалку 8 учесници.
Организаторот на VI Конгрес ќе обезбеди регистрација, организациска поддршка и опремата потребна
за организација на работилницата. Секој предлог треба да биде организиран на следниот начин:
1. Наслов, тема и целите на работилницата.
2. Мотивација за изборот на темата.
3. Опис на работилницата (до 400 зборови) за поставување на интернет страницата на Конгресот.
4. Целна публика, листата на предавачи и прелиминарната листа на учесници.
5. Кратка биографија на организаторот: припадност, е-пошта, лична интернет-страница, вклучувајќи
релевантно минато искуство во организирање на работилници (ако има такво).
6. Времетраење (половина ден, цел ден, два дена).
Предлозите за работилниците ќе се оценуваат врз основа на квалитетот и на нивото на деталите на
предлогот, темата на работилницата и на целокупната рамнотежа на програмата предвидена за
работилниците на Конгресот.

REGISTRATION FEE

КОТИЗАЦИЈА

The registration fee for the participants of Sections 1-8 is 90 EUR.
It includes: conference bag, book of abstracts, certificate of participation , Congress program, notebook and pen,
identification card, coffee breaks, cocktail after the opening ceremony, one excursion, promotional materials
about Ohrid and R. Macedonia, exclusive editions of the UMM as well as publication opportunities in the journal Matematički Bilten (indexed in Mathematical Reviews (MathSci), Zentralblatt fur Mathematik and
Реферативный журнал "Математика" ) and Proceedings of the Congress.

Котизацијата за учеснците на секциите 1-8 изнесува 90 евра.
Таа опфаќа: торба и картичка за идентификација, книга со апстракти, сертификат за учество (со соопштение), програма на Конгресот, тетратка и пенкало, кафе паузи, коктел по свеченото отварање, една
екскурзија, рекламен материјал за Охрид и Македонија, ексклузивни изданија на Сојузот, како и можност
за печатење труд во списанието Математички Билтен и/или во Зборник на трудови од Конгресот.

The registration fee for the participants of (one or both) seminars is 35 EUR.
It includes: conference bag, certificate of participation on the seminars, Congress Program, notebook and pen,
identification card, coffee breaks, cocktail after the opening ceremony and one excursion.
The registration fee for the participants of the workshops is 60 EUR.
It includes: conference bag, book of abstracts, certificate of participation, Congress program, notebook and pen,
identification card, coffee breaks, cocktail after the opening ceremony, one excursion, promotional materials
about Ohrid and R. Macedonia, as well as publication opportunities in the journal Matematički Bilten (indexed in
Mathematical Reviews (MathSci), Zentralblatt fur Mathematik and Реферативный журнал "Математика" ) and
Proceedings of the Congress.
The registration fee for the accompanying persons is 35 EUR.
It includes: Congress program, identification card, coffee breaks, cocktail after the opening ceremony, promotional materials about Ohrid and R. Macedonia and one excursion.
The registration fee for undergraduate students is 10 EUR.
It includes: conference bag, book of abstracts, certificate of participation, Congress program, notebook and pen,
identification card, coffee breaks, cocktail after the opening ceremony, one excursion, promotional materials
about Ohrid and R. Macedonia.
Meals and accommodation expenses are not covered. The Congress diner is covered for the participants that are
guests of the hotel Metropol. Participants that are not guests of the hotel Metropol, pay additionally 790 MKD
(approximately 13 EUR) for the Congress dinner.
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Котизацијата за учеснците на семинарите изнесува 35 евра.
Таа опфаќа: торба и картичка за идентификација, сертификат за учество на семинар(ите), програма на
Конгресот, тетратка и пенкало, кафе паузи, коктел по свеченото отварање и една екскурзија.
Котизацијата за учесниците на работилниците изнесува 60 евра.
Таа опфаќа: торба и картичка за идентификација, книга со апстракти, сертификат за учество, програма
на Конгресот, тетратка и пенкало, кафе паузи, коктел по свеченото отварање, една екскурзија, рекламен
материјал за Охрид и Македонија, како и можност за печатење труд во списанието Математички Билтен
и во Зборник на трудови од Конгресот.
Котизацијата за придружните лица изнесува 35 евра.
Таа опфаќа: програма на Конгресот, картичка за идентификација, кафе паузи, коктел по свеченото
отварање, една екскурзија и рекламен материјал за Охрид и Македонија.
Котизацијата за студенти на додипломски студии (прв циклус) изнесува 10 евра.
Таа опфаќа: торба и картичка за идентификација, книга со апстракти, сертификат за учество, програма
на Конгресот, тетратка и пенкало, кафе паузи, коктел по свеченото отварање, една екскурзија, рекламен
материјал за Охрид и Македонија.
Oброците и сместувањето не се покриени со котизацијата. Конгресната свечена вчера е покриена за
учесниците што се гости на хотелот Метропол, а учесниците што не се гости на хотелот за свечената
вечера треба да доплатат 790 денари.
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DEADLINE DATES

КРАЈНИ РОКОВИ

May 1, 2016

Submission of workshop proposal form

May 22, 2016

Registration deadline

May 29, 2016

Abstract submission deadline

June 5, 2016

Notification of abstract acceptance

TRAVEL INFORMATION
The VI Congress takes place in Hotel Metropol that is located approximately 6 km from Ohrid.
Closest international airports are Ohrid St. Paule the Apostole Airport (16 km) and Skopje Airport (210 km).
If you arrive at Skopje airport, the intercity bus station is reachable by taxi (the fee is 1220 MKD = 20 EUR) or by
bus (the fee is 150 MKD=2,5 EUR, see: http://skp.airports.com.mk/default.aspx?ItemID=491).
The distance between Skopje airport and Skopje intercity bus station is about 18km.
Ohrid is 170 km south-west from the capital Skopje, reachable by daily frequent bus lines that depart from the
centrally located intercity bus station. A bus from Skopje intercity bus station to Ohrid takes about 3 hours and
costs 520 MKD (approximately 9 EUR) for a one way ticket or about 750 MKD (approximately 12 EUR) for a
round-trip ticket. Prices can be seen at: http://www.balkanviator.com/en/bus-station-skopje-mkd.
Hotel Metropol can be reached from Ohrid bus station by a taxy and costs around 250 MKD (approximately 4
EUR) or by a local bus.
The organizer can provide transportation from Skopje Airport to Hotel Metropol for at least two registered participants at a price of 25 EUR per person (one way trip). Interested participants may download the application
form for this kind of transportation that will be sent along with the next announcements.

1 Маj, 2016

Краен рок за пријавување работилница

22 Мај, 2016

Краен рок за пријавување

29 Мај, 2016

Краен рок за поднесување апстракт

5 Јуни, 2016

Краен рок за известување за прифаќање апстракт

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПАТУВАЊЕТО
Конгресот ќе се одржи во Хотел Метропол кој се наоѓа на 6 km од Охрид. Најблиските меѓународни
аеродроми се Ohrid St. Paule the Apostole Airport (16 km) и Skopje Airport (210 km).
Од скопскиот аеродром до меѓуградската автобуска станица сообраќаат такси возила и автобуси. Цената на
превозот со такси од скопскиот аеродром до меѓуградската автобуска станица е 1220 денари (= 20 евра), а
цената на автобускиот билет е 150 денари (=2,5 евра). Растојанието што се преоѓа е околу 18km.
До Охрид може да се стигне од меѓуградската автобуска станица во Скопје за 3 часа. Билетот во еден
правец чини 520 денари (околу 9 евра), а повратен билет чини 750 денари (околу 12 евра) (види:
http://www.sas.com.mk/VozenRed.aspx). Од автобуската станица во Охрид до Хотелот Метропол може да
се дојде со такси (чини околу 250 денари = 4 евра) или со локален автобус.
Организаторот може да обезбеди превоз од скопскиот аеродром до хотелот Метропол за најмалку двајца
регистрирани учесници на Конгресот по цена од 25 евра по лице, во еден правец. Заинтересираните
учесници ќе можат да ја преземат пријавата за превоз која ќе биде пратена заедно со некое од следните
соопштенија.

VISA INFORMATION
If you are not a citizen of the Republic of Macedonia, it is imperative that you check whether you need a visa for
entering the country. More information about the visa regime can be found at
http://www.mfa.gov.mk/index.php/en/for-foreign-nationals/entry-visa-for-the-republic-ofmacedonia/entry-visa-for-the-republic-of-macedonia

ИНФОРМАЦИИ ЗА ВИЗА
Сите информации за начинот на стекнување виза можат да се најдат на
http://www.mfa.gov.mk/index.php/en/for-foreign-nationals/entry-visa-for-the-republic-of-macedonia/
entry-visa-for-the-republic-of-macedonia

ACCOMODATION
СМЕСТУВАЊЕ
The official Congress venue is Metropol Lake Resort Ohrid,
that consists of three (3) fully renovated hotels:
Hotel “Metropol”, Hotel “Bellevue” and Hotel “Tourist”.
Additional information can be found at :
http://www.metropol-ohrid.com.mk/Default.aspx
Please note that the number of single-bed rooms is limited.
Reservations can be made online at:

PRICELIST Two-bed
room

Single-bed
room

Bed and
breakfast

28 EUR

38 EUR

Half board

30 EUR

40 EUR

Full board

32 EUR

42 EUR

http://metropol-ohrid.com.mk/EN/reservations/room_reservation.aspx
Е-mail: info@metropol-ohrid.com.mk , sales@metropol-ohrid.com.mk
Phone: +(389) 46 203001
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Официјално место на Конгресот е хотелскиот комплекс ЦЕНОВНИК
Двокреветна
Метропол во Охрид, кој се состои од три хотели:
соба
Хотел „Метропол“, Хотел „Белви“ и Хотел „Турист“.
Кревет и појадок
28 евра
Дополнителни информации можат да се добијат на:
http://www.metropol-ohrid.com.mk/Default.aspx
Бројот на еднокреветни соби е ограничен.

Еднокреветна
соба
38 евра

Полупансион

30 евра

40 евра

Полн пансион

32 евра

42 евра

Резервации можат да се направат на:
http://metropol-ohrid.com.mk/MK/rezervacii/rezervacija_na_sobi.aspx
Е-mail: info@metropol-ohrid.com.mk , sales@metropol-ohrid.com.mk
Тел: +(389) 46 203001
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ORGANIZING COMMITTEE

HONORARY COMMITTEE

Chair: Aleksa Malčeski

ПОЧЕСЕН ОДБОР

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Naum Celakoski

Претседател: Алекса Малчески

Наум Целакоски

Vice chair: Vesna Manova Eraković

Smile Markovski

Заменик претседател:

Смиле Марковски

Members:

Boro Piperevski

Весна Манова Ераковиќ

Боро Пиперевски

Risto Malčeski

Nikola Rečkoski

Членови:
Катерина Аневска

Новак Ивановски

Никола Речковски

Gјorgјi Markoski

Katerina Anevska

Novak Ivanovski

Ристо Малчески

Slagjana Brsakoska

Zoran Trifunov

Dimitra Karčicka

Ѓорѓи Маркоски

Зоран Трифунов

Димитра Карчицка

Vesna Celakoska-Jordanova

Petar Sokoloski

Lazo Dimov

Слаѓана Брсакоска

Петар Соколоски

Лазо Димов

Valentina Miovska

Zlatko Petkovski

Petar Lazov

Весна Целакоска-Јорданова

Златко Петковски

Петар Лазов

Aneta Gacovska-Barandovska

Daniela Stojanovska

Jordanka Mitevska

Валентина Миовска

Даниела Стојановска

Јорданка Митевска

Анета Гацовска-Барандовска
ПРОГРАМСКИ ОДБОР

PROGRAM COMMITTEE

Претседател:

Chair: Vesna Manova-Eraković
Vice chair: Risto Malčeski
Members
Aleksa Malčeski, Macedonia

Dragan Đorđević, Serbia

Aleksandar Lipkovski, Serbia

Gabriela Apreutesei, Romania

Ana Vukelić, Croatia

Gregory Makrides, Cyprus

Riste Škrekovski, Slovenia

Anca Croitoru, Romania

Kostadin Trenčevski, Macedonia

Romeo Meštrović, Montenegro

Asen Rahnev, Bulgaria

Miloica Jaćimović, Montenegro

Ljupco Nastovski, Macedonia

Adrian Naço, Albania

Nikola Koceić Bilan, Croatia

Sava Grozdev, Bulgaria

Borko Ilievski, Macedonia

Nikola Tuneski, Macedonia

Stevan Pilipović, Serbia

Azer Kerimov, Turkey

Oleg Musharov, Bulgaria

Tatjana Atanasova Pačemska,

Branislav Popović, Serbia

Petar Kenderov, Bulgaria

Macedonia

Danilo Gligorovski, Norway

Radu Gologan, Romania

Vlasta Matijević, Croatia

Doru Stefanesku, Romania

Ristо Atanasov, USA

Zoran Šunić, USA

Vesna Celakoska-Jordanova,
Macedonia

CONTACT
Organizing Committee of the VI Congress of the Mathematicians of Macedonia

Весна Манова Ераковиќ

Заменик претседател:

Членови:

Ристо Малчески

Алекса Малчески, Македонија
Aleksandar Lipkovski, Србија

Gabriela Apreutesei, Романија

Ana Vukelić, Хрватска

Gregory Makrides, Кипар

Anca Croitoru, Романија

Костадин Тренчевски,

Весна Целакоска-Јорданова,
Р. Македонија
Riste Škrekovski, Словенија

Asen Rahnev, Бугарија

Р. Македонија

Adrian Naço, Албанија

Miloica Jaćimović, Црна Гора

Ljupco Nastovski, Р. Македонија

Борко Илиевски, Р. Македонија

Nikola Koceić Bilan, Хрватска

Sava Grozdev, Бугарија

Azer Kerimov, Турција

Никола Тунески, Р. Македонија

Stevan Pilipović, Србија

Branislav Popović, Србија

Oleg Musharov, Бугарија

Татјана Атанасова-Пачемска,

Данило Глигоровски, Норвешка

Petar Kenderov, Бугарија

Doru Stefanesku, Романија

Radu Gologan, Романија

Vlasta Matijević, Хрватска

Dragan Đorđević, Србија

Ristо Atanasov, САД

Zoran Šunić, САД

Romeo Meštrović, Црна Гора

Р. Македонија

КОНТАКТ

Bul. Aleksandar Makedonski bb., P. Fax 10, 1130 Skopje, Republic of Macedonia

Организационен одбор на VI конгрес на математичарите на Македонија
Сојуз на математичари на Македонија
Бул. Александар Македонски бб., П. Фах 10, 1130 Скопје, Р. Македонија

E-mail: cmm.smm.2016@gmail.com

E-mail: cmm.smm.2016@gmail.com

Union of Mathematiciens of Macedonia

Phone: +389 76 220 414, +389 75 897 187
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