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ПОКАНА 

За участие в Юбилейна международна научна конференция 

2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66 

E-mail: conference_fp_2016@swu.bg 

25 – 26 ноември 2016 г. 10.00 ч. 

Университетски център „Бачиново“ 

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на Юбилейна международна 

конференция на тема: 

„Усъвършенстване на подготовката и квалификацията на педагогическите 

специалисти в съвременното образование“ 

25 и 26 ноември 2016 год. от 10.00 ч. 

Тематични направления: 

Квалификация на педагогическите специалисти в съвременната образователна 

система. 

Дидактика и психология във висшето училище. 

Иновационни идеи и практики в подготовката и квалификацията на 

педагогически специалисти. 

Обучение, ориентирано към пазара на труда. 

Кариерно развитие на педагогическите специалисти. 

ВАЖНИ СРОКОВЕ 

Изпращане заявка за участие и резюме на докладите на български и английски 

език – 30.06.2016 г. 



 

Изпращане на пълния текст на докладите и заплащане на таксата за 

правоучастие – 30.09.2016 г. 

Докладите се изпращат на е-mail: 

conference_fp_2016@swu.bg 

Докладите ще бъдат публикувани в сборник. 

Такса правоучастие: 70 лв. 

Сметка за превеждане на таксата: 

В лева: BG 62 SOMB 9130 31 60613000 

В евро: BG 97 SOMB 9130 34 60613000 

BIC: SOMBBGSF , Общинска банка АД —клон Благоевград. Основание за 

плащане: Юбилейна конференция - FP-2016 

Задължително да фигурира името на участника! 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ 

Докладите да бъдат подготвени за печат със стандартен формат А4. Полетата на 

всяка страница трябва да са: ляво – 25 мм, дясно –25 мм, горно –25 мм, долно –

25 мм. 

Обем: 10-12 страници; 

Шрифт: Arrial Narrow, 11 р. 

Заглавие: bold 11p.; 

Автор: име, фамилия, кегел: 10 р. 

 

Резюме: на български и английски – до 250 думи. кегел:10 р.; 

 

Ключови думи: до 6 думи, кегел: 10 р. Материалите трябва да бъдат 

структурирани по следния начин: заглавна страница с информативно и без 

никакви съкращения заглавие на статията и електронни адреси. 

Фигурите и техните надписи да се представят отделно от основния текст в 

допълнителен файл. Таблиците и техните надписи се представят отделно от 

основния текст в допълнителен файл, но мястото на тези таблици в текста 

трябва да бъде посочено – Таблица 1, Таблица 2 и т.н. Таблично се представят 

числени данни, изразяващи функционални зависимости между някакви 

величини или променливи. Текстовите таблици затрудняват печата и четенето 

на статиите и затова тяхната употреба не се окуражава. 



Бележки и литература: Списъкът на използваната литература трябва да 

съдържа литературни източници, които са достъпни за проверка или справки. 

Маргинални източници, които нямат присъствие в световните научни масиви, 

нямат място в списъка на основната литература. Ако цитирането на такива 

източници все пак е необходимо, това може да стане в раздела „Бележки―, 

където могат да намерят място и допълнителни обяснения или сведения, за 

които е преценено, че присъствието им в основния текст на статията би го 

обременило излишно. Цитирането на интернет източници не се препоръчва, но 

ако това е наистина необходимо мястото им не е в литературата, а в бележките, 

и то в предпочитания portable document format (pdf). Мястото на бележките се 

маркира в текста на статията с арабски цифри като горни индекси. 

Представянето на литературните източници в списъка на литература става в 

АРА – стил (вж. Publication Manual of the American Psychological Association), 

който се използва широко в обществените и хуманитарните науки, 

включително в науката за образованието. 

                                          ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

Юбилейна международна научна конференция „Усъвършенстване на 

подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти в 

съвременното образование― име, презиме, фамилия; научна степен и звание; 

месторабота, адрес за кореспонденция: Е-mail; ще участват в конференцията 

като: автор, съавтор, заглавие на доклада /при изнасяне на доклада ще 

използвам: мултимедия/. 

 

Програмен комитет: 

Председател: 

Доц. д-р Траян Попкочев 

Съпредседатели: 

Проф. д.н. Магдалена Глушкова 

Проф. д-р Маргарита Колева 


