KONSTANTIN
PRESLAVSKY

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

UNIVERSITY

“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

S H U M E N

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПОКАНА

за Научна конференция с международно участие
„Съвременният дискурс в науката“ в чест на 35 години Педагогически факултет
18 октомври – 20 октомври, 2019 г.
Oфициален сайт на конференцията:
www.conference-pf.shu.bg
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председатели:
проф. д.и.н. Георги Колев
(ректор на Шуменски университет)
доц. д-р Чавдар Сотиров
(декан на Педагогически факултет)
Съпредседатели:
доц. д-р Екатерина Люцканова
(зам.-ректор на Шуменски университет)
проф. Димитър Чолаков
(зам.-декан на Педагогически факултет)
доц. д-р Росица Михайлова
(зам.-декан на Педагогически факултет)
доц. д-р Чавдар Стойчев
(зам.-декан на Педагогически факултет)
доц. д-р Янна Рускова
(зам.-декан на Педагогически факултет)
Научен секретар:
доц. д-р Чавдар Стойчев

Членове:
проф. д-р Милета Проданович
(зам. ректор Университет по изкуствата в Белград,
Сърбия)
доц. д-р Еужен Александру Густя
(зам. ректор на Национален университет за изкуства,
Букурещ, Румъния)
проф. д-р Инсел Инал
(Университет за изящни изкуства и архитектура
„Мимар Синан”, Истанбул, Турция)
проф. д-р Мелихат Tюзюн,
(ръководител на Департамент по изкуства в
Университета „Намик Кемал“ в Текирдаг, Турция)
проф. д.п.н. Надежда Йорданова
проф. д-р Светлозар Вацов
проф. д-р Живка Военкинова
проф. Валери Чакалов

Технически секретар:
преп. д-р Веселина Илиева

Място на провеждане:
Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“,
гр. Шумен, ул. „Червени ескадрони“ № 22
Период на провеждане: 18 октомври – 20 октомври, 2019 г.
Форми на участие: доклад
Работни езици: български, руски, английски

Тематични направления:
1. Педагогика и уравление на образованието
2. Социална и специална педагогика
3. Предучилищна и начална училищна педагогика
4. Технологично обучение и професионално
образование
5. Социални дейности
6. Изобразително изкуство
7. Музика
8. Физическо възпитание, спорт и рекреация

Краен срок за изпращане на заявки за участие:
28 април 2019 г.
Краен срок за заплащане на таксите:
14 юни 2019 г.
Краен срок за изпращане на доклади:
16 юни 2019 г.
Заявките и докладите се подават на адрес:
conference_pf@shu.bg

СРОКОВЕ
Получените в срок и отговарящи на изискванията доклади ще бъдат научно рецензирани и публикувани в
Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет. Участниците в
конференцията ще получат Годишника в деня за заседанията по секциите. Техническите изисквания към докладите са
посочени в доклад-образец, който е неразделна част от настоящата покана.
Годишникът е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с
научно рецензиране на НАЦИД.
При заявено желание се издава Удостоверение за кредит на учители/педагогически специалисти с 1
кредит.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
 80 лв. за български участници – включва разходи по организацията, папка с работни материали,
1 бр. Годишник, и 1 бр. куверт за вечеря
 50 лв. за български участници – включва разходи по организацията, папка с работни материали,
1 бр. Годишник
 50 € за чуждестранни участници - включва разходи по организацията, папка с работни материали,
1 бр. Годишник, и 1 бр. куверт за вечеря
Фактури ще се издават в деня на регистрацията. Разходите по пребиваването на участниците (пътни, дневни,
нощувки) се поемат от организацията, командироваща участника в конференцията. При невнесена такса докладът няма
да бъде отпечатан. Таксите се внасят в касата на Педагогически факултет или по банков път:
в лева IBAN: BG57RZBB91553120050509
BIC: RZBBBGSF, Райфайзен банк – клон Шумен
в евро IBAN: BG44RZBB91553420050500
BIC: RZBBBGSF, Raiffeisen Bank
Company name: Konstantin Preslavsky University of Shumen,
Address: 115 Universitetska str., City: Shumen, Country: Bulgaria
Основание за плащане: имената на участника, конференция на ПФ при ШУ
ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
(Посочените часове са приблизителни и се определят в
зависимост от продължителността на изложението на
лекторите.)

18 октомври 2019 г.
12:00 ч. – 14:00 ч.
Регистрация на участниците
(фоайае на Педагогически факултет)
13:00 ч. – 17:30 ч.
Откриване на конференцията, пленарни доклади и
публични лекции в Актова зала „Панчо Владигеров“
на Педагогически факултет
19:00 ч.
Тържествена вечеря

19 октомври 2019 г.
10:00 ч.
Откриване на изложба в Артгалерията на
Педагогически факултет
10:30 ч. – 12:30 ч.
Заседания по секции
12:30 ч. – 13:30 ч.
Обедна почивка
13:30 ч. – 16:30 ч.
Заседания по секции
20 октомври 2019 г.
Отпътуване на участниците в конференцията

