Успешно сътрудничество
На 20 и 21 октомври 2014 г. в гр. Франкфурт/Майн се проведе поредният
Конгрес 2014 VDE – Съюза по електротехника, електроника и информационна
техника в Германия.
Такъв конгрес се провежда на всеки две години. Всъщност практиката е такава:
Провеждат се пленарни заседания с доклади по основните теми и след това
паралелно се провеждат заседания на няколко (шест) отделни конференции. В
същото време се провеждат и „Електронен студентски ден” (с доклади и
дискусии по четири основни проблема) с „Дни на криерата”, както и „Младежки
форум” (за младите професионали във VDE – абсолвенти, начинаещи в
професията и докторанти).
Организирана бе и изложба на иновационни технологии и изделия.
Мотото на VDE Конгрес 2014 бе „Smart Cities (Умни градове) – Интелигентни
решения за живота в бъдеще”.
Спонсори на Конгреса бяха: Telefonica, SIEMENS, RWE, ABB, VDE‐Институт, DKE,
VDE‐Издателство и др.
Впечатляващ бе броят на участниците – над 2000 и на докладите – над 150 – по 8
основни теми: инфраструктура; обслужване; планиране и реализиране; върхови
технологии, нормиране, стандартизиране и изпитване; транспорт и логистика;
анализ на мрежите и обработка на данни; сигурност и най‐добри практики.
По традиция в откриването на Конгреса участват държавни и правителствени
ръководители, включително Канцлера, Министъра на образованието и
изследванията и др. (Такова явление за нашия Съюз е невиждано и
невъзможно!).
На пленарно заседание на Конгреса бяха връчени награди на изявени
студентски и ученически изобретатори и иноватори – победители в конкурси,
както и на заслужили деятели на VDE.
Още едно важно обстоятелство: В ръководството на VDE и на Конгреса на най‐
отговорните постове са включени известни учени и отговорни стопански дейци –
директори или членове на управите на най‐крупните фирми.
Силно впечатление направи много добрата организация и мащабност на всички
прояви.
Конгресът се проведе в Маритим – един от най‐големите хотели с конгресен
център в града.

За VDE Конгрес 2014 в СЕЕС по традиция и този път бяха получени покани за
участие като почетни гости за проф. дтн Иван Ячев, проф. д‐р Илия Чалъков, и
доц. д‐р Иван Василев. Поради здравословни проблеми проф. Чалъков не взе
участие.
От 1994 г. СЕЕС има споразумение за двустранно научно‐технически
сътрудничество, което се актуализира на всеки три години.
За отбелязване на юбилейната 20‐годишнина, по предложение на УС на СЕЕС
ръководството на VDE награди с почетна грамота и почетен знак на VDE доц.
Иван Василев и проф. Чалъков. Наградите бяха връчени на специална
церемония лично от президента на VDE д‐р инж. Йоахим Шнайдер в
присъствието на председателя на Управата на VDE д‐р инж. Ханс Хайнц Циммер,
на генералния секретар на EUREL Андреас Ландвер и др.
След това се проведоха разговори между представителите на VDE и СЕЕС и се
прие протокол за състоянието и бъдещите задачи на сътрудничеството.
По искане на генералния секретар на EUREL А. Ландвер се състоя дискусия за
преимуществaтa на членството на СЕЕС и EUREL и се предаде подробен
информационен материал.
Най‐съществените изводи и препоръки в подписания протокол за
сътрудничество са:
- положителна оценка на досегашните резултати;
- препоръка да се активизира участието на специалисти от двете страни в
НТМ при преференциални условия.
Накрая няколко думи за VDE – Съюза по електротехника, електроника и
информационна техника в Германия.
VDE е най‐голямата в Германия и в Европа организация на специалистите от
съответните области с над 36 000 членове, в т.ч. 1 300 предприятия, 8 000 учащи
и др.
В структурата има около 10 отделни секции (общества), Издателства,
Изпитателен и сертификационнен институт, фирма (Глобул серфиз) и др.
В офиса на СЕЕС се намират информационни материали от VDE‐Конгрес 2014.
доц. д‐р инж. Иван Василев

