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РЕГИСТРАЦИЯ: 21. 05. 2014 г, от 9.00 до 9.30 ч., зала 309, К1
ОТКРИВАНЕ: 21. 05. 2015 г, 9.30, зала 309, К1
ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИИ: 21.05.2015 г., 9.30
Секция „Непознатият съсед” – зала 309, К1
Секция за съседните територии в хуманитаристиката – зала 219, К1

СЕКЦИЯ
НЕПОЗНАТИЯТ СЪСЕД
21. 05. 2015 г., Зала 309, К1

Първо заседание
Председател: Снежана Бойчева
9.45-10.00 Дечка Чавдарова (Шумен) – Чуждият съсед, опознат чрез вкуса. Филмът на Ласе Халстрьом “На
един черпак разстояние“ („The Hundred Foot Journey“) по книгата на Ричард Морей
10.00-10.15 Татяна Чалъкова (Шумен) – Непознатият съсед – Немият, Дивият, Чуждият...
10.15-10.30 Елка Добрева (Шумен) – Непознатият съсед: медийни интерпретации
10.30-10.45 Антоанета Димитрова (Шумен) – От „стена до стена с врага“ до „обичай своите врагове“:
Холандският съсед в новелата „Курортист“ от Херман Хесе
10.45-11.00 Дора Кабакчиева (Шумен) – (НЕ)познатият до теб или общуването като социален феномен
Почивка: 11.00-11.15

Второ заседание
Председател: Дечка Чавдарова
11.15-11.30 Илина Начева (София) – Бежанците на Балканите през погледа на политическата психология
11.30-11.45 Снежана Бойчева (Шумен) – Непознатият съсед. Турция и България през призмата на автори
мигранти
11.45-12.00 Венета Янкова (Шумен) – „От Джамалиновия род съм...” (към устната история на татарите в
Добричко)
12.00-12.15 Неврие Чуфадар (Шумен) – Жената в турското общество и култура
12.15-12.30 Вежди Хасан (Шумен) – Възхвалата и самовъзхвалата в диванската поезия
Обедна почивка 12.30-13.00

Трето заседание
Председател: Татяна Чалъкова
13.00-13.15 Янка Драгомирова (Шумен) – „Ближен“ в Свещеното Писание
13.15-13.30 Стефан Стефанов (Шумен) – „Непознатият „ближен“ от евангелската притча за добрия
самарянин – екзегетически, духовно-нравствени и литургически аспекти
13.30-13.45 Илонка Стоянова (Шумен) – Отношението към непознатия в християнски аспект
14.00-14.15 Галя Йорданова (Шумен) – (Не)познатият религиозен страх (богословско-философски аспекти)
14.15-14.30 Румяна Малчева (Шумен) – Християнската вяра - подбудител за сътрудничество и
взаимоотношение с нашите съседи - мюсюлманите
Почивка: 14.30-14.45

Четвърто заседание
Председател: Антоанета Димитрова
14.45-15.00 Йовка Тишева (София) – Непознатият Александър Теодоров-Балан
15.00-15.15 Десислава Чешмеджиева-Стойчева (Шумен) – The Stranger next door: the Threat of Homegrown Terrorism
15.15-15.30 Ембие Кязимова (Шумен) – Езикови особености на българския език през призмата на
османския
15.30-15.45 Ирина Иванова (Шумен) – In-service EFL teachers' problems, needs and expectations
15.45-16.00 Милена Димитрова (Шумен) – Непознатият П. Тодоров
Почивка: 16.00-16.15

Пето заседание
Председател: Венета Янкова
16.15-16.30 Наталия Симеонова (Шумен) – Малцинствените общности в политиката на Околийския комитет
на Отечествения фронт в Силистра (1944 – 1947)
16.30-16.45 Мариана Чeke-Неновa (Шумен) – Българската емиграция в Гюргево през последната четвърт
на ХІХ век
16.45-17.00 Мария Танева (Шумен) – Книга за царете. Митотворчеството при Снори Стурлусон и
Николай Райнов
17.00-17.15 Пламен Нецков (Шумен) – Протестантски възгледи и критика на догмата за главенство и
непогрешимост на римския първосвещеник
Дискусия

СЕКЦИЯ
ЗА СЪСЕДНИТЕ ТЕРИТОРИИ В ХУМАНИТАРИСТИКАТА
21. 05. 2015 г., Зала 219, К1

Първо заседание
Председател: Добрина Даскалова
9.45-10.00 Добрина Даскалова (Шумен) – За характеристиките и реализацията на разширените
номинални фрази, свързани с опозицията определеност / неопределеност
10.00-10.15 Марина Джонова (София) – Генеративни изследвания върху удвояването на допълнението в
българския език
10.15-10.31 Красимира Колева (Шумен) – Шуменският говор – познат и непознат
10.30-10.45 Севгинар Динчерова (Шумен) – Das System der Partikelverben im Deutschen
10.45-11.00 Синдеева В. Б. (Славянск-на-Кубан, Русия) – Метафорическая загадка как способ
концептуализации природных явлений (на материале немецкого языка)
Почивка: 11.00-11.15

Второ заседание
Председател: Добрина Даскалова
11.15-11.30 Аксения Тодорова (Шумен) – За автовъпросите като тип въпросителни изречения в
българския език
11.30-11.45 Станислава Кирилова (Шумен) – Словоред на допълнението в простото изказване в
българската разговорна реч
11.45-12.00 Бюлент Кърджалъ (Шумен) – Фонетична и фонематична характеристика на турския говор от
село Череша – Бургаско
12.00-12.15 Менент Шукриева (Шумен) – Превод на термини-словосъчетания, използвани в турския
юридически език
12.15-12.30 Ваня Дюлгерова (Шумен) – Относно прилагателните имена в CEA (cambridge english:
advanced) или сертификат по английски език за напреднали: модели за проверка
Обедна почивка: 12.30-13.00

Трето заседание
Председател: Севгинар Динчерова
12.45-13.00 Бакуменко О. Н. (Славянск-на-Кубан, Русия) – Фразеологизация концепта "Ложь" в
английском и русском языках
13.00-13.15 Албена Иванова (Шумен) – Паремиите като текстов жанр и употребата им в езика на масовите
комуникации
13.15-13.30 Шевердина А. А. (Славянск-на-Кубан, Русия) – Дихотомия "Радость - Горе" в лексиконах
английских и русских фольклорных песен
13.30-13.45 Литус Е. В. (Славянск-на-Кубан, Русия) – Лексика портретных описаний в народных песнях
казаков Кубани
14.00-14.15 Десислава-Девора Атанасова (Шумен) – Милитарната концептосфера в българския и руския език
Почивка: 14.15-14.30

Четвърто заседание
Председател: Севгинар Динчерова
14.30-14.45 Даниела Кирова (Шумен) – Киното в творчеството на Гео Милев
14.45-15.00 Елена Борисова (София) – „Тежестта на скафандъра“: Щрихи към познанието за Големия разум
15.00-15.15 Наталия Димитрова (Шумен) – Някои ревизионни констатации по делата на съдията Дакич
и адвоката Дормидолски
15.15-15.30 Стоян Стоянов (Шумен) – Съвременни теории за парасоциалните отношения почитател –
знаменитост
15.30-15.45 Пламен Петров (Шумен) – Кръстокуполни църкви във Велики Преслав
Дискусия

ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
1. Обемът на доклада да не надхвърля 15 стандартни машинописни страници (или общо 27000 знака
(заедно с библиографията, таблиците, фигурите, таблиците, бележките под черта и приложенията).
2. Файлът с публикацията да бъде оформен в RTF (Rich Text Format) за WORD на Windows 98 или повисока версия и дублиран във формат PDF.
3. Текстът на материала да има следния вид:
 Темата на доклада – Times New Roman, size 14, Bold, Centered, Caps Lock
 празен ред
 Звание, степен, име и фамилия на автора – Times New Roman, size 12, Regular, Centered
 празен ред
 Месторабота – Times New Roman, size 12, Regular, Centered
 Електронен адрес – Times New Roman, size 10, Regular, Centered
 празен ред
 Заглавие на английски език – Times New Roman, size 10, Regular, Centered
 Звание, степен, име и фамилия на автора на английски език – Times New Roman, size 10, Regular,
Centered
 резюме на английски език – до 10 реда – Times New Roman, size 10, Regular, Justified, First Line
0,5cm
 ключови думи – до 5 ключови думи на английски език – Times New Roman, size 10, Regular,
Justified, First Line 1,27cm
 празен ред
 Текстът на доклада – Times New Roman, size 12, Regular, Justified, First Line 1cm
 Цитирана литература – Times New Roman, size 10, Regular, Justified, First Line 0,5 cm
4. Цитирането на източниците в текста (фамилия на автора, година на изданието, двоеточие, интервал,
страница/страници (последните оформени с дълго тире) се дава в квадратни скоби, например [Бауман
1998: 34 – 35]. Ако е сборник, се дава фамилията на редактора и годината на изданието и страницата, напр.
[Димитрова, ред. 1998: 56]. В статиите, писани на български език, записването на имената на автори,
писали на чужд език (на кирилица или латиница), е на българска кирилица при спазване на изискванията
за предаване на собствени имена от чужди езици в българския книжовен език (справка – Официален
правописен речник на български език. София: Просвета, 2012, с. 30 – 34).
5. Цитираната литература да бъде разположена в края на доклада и да е оформена в азбучен ред, като се
отчитат следните изисквания:
5.1 Оформянето става по следния начин: фамилия на автора (ако е сборник – фамилия на редактора), година на
издаване (и двете Bold), двоеточие, интервал. След това се записват фамилията и инициалите на автора (в
оригинал), разделени от запетая, заглавието на цитираната книга, завършващо с точка. Следват мястото на
издаване (град), двоеточие, интервал, издателството, запетая и годината на издаване, точка, например:
Димчев 2011: Димчев, К. Основи на методиката на обучението по български език. София: УИ
Св. Климент Охридски, 2011.
Димитрова, ред. 1998: Езиково съзнание. Ред. Ст. Димитрова. София: Наука и изкуство, 1998.
Караулов 1999: Караулов, Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть.
Москва: ИРЯ РАН, 1999.
Станкова, Харлакова 1991: Stankova, E., I. Harlacova. English idioms. София: УИ Св. Климент
Охридски, 1991.
Забележка:
Не се допуска съкращаване на името на града на издаване и издателството (напр. С.: Нар.
просвета).
Името на издателството не се поставя в кавички; съкращения се допускат само на титли от типа
на Св. Климент Охридски, Еп. Константин Преславски.
При повече от един инициал се оставя интервал между тях, например: Караулов, Ю. Н.
Името на патрона на Шуменския университет – Константин – не подлежи на съкращаване,
тъй като Преславски не е фамилното му име.

5.2. Ако е цитирана статия, след заглавието, завършващо с точка, се поставя дълго тире (или две наклонени
черти) и след тях се цитира заглавието на книгата или списанието, посочват се мястото и годината на издаване,
при списанията – и броят (въведен с №), както и страниците на статията (с дълго тире), например:
Карагьозова 1998: Карагьозова, Сн. Езикът на рекламата. – В: Езиково съзнание. Под ред. на
Ст. Димитрова. София: Наука и изкуство, 1998, с. 289 – 315.
Харалампиев 1981: Харалампиев, Ив. Старобългарските средства за изразяване на бъдещи
действия и съвременните форми за бъдеще време. – Български език, 1981, № 2, с. 116 – 122.
Забележка: Книгите, в които са поместени статиите, се въвеждат след В: или In:.
5.3. Ако статията е от вестник, се дават заглавието, годината, броят (пише се №), датата, страниците, напр.:
... // Литературен глас, V, №161, 24.ІХ.1932, с. 4.
5.4. При електронните източници се записва датата на публикуване (ако е посочена), след това датата на
влизане в сайта, като сайтът се посочва в ъглови скоби, напр.:
Шепърд 1998: Sheppard, L. Father Involvement Shows Positive Outcomes. 13 April, 1998. University
of Illinois at Urbana-Champaign. 29 July, 1999 <http://www.urbanext.uiuc.edu/news/news980413g.html>.
5.5. При повече публикации от един и същи автор в една и съща година след годината се слага буква а, б, в.
Забележка: При цитиране, рубрикиране и подреждане на библиографските източници е
препоръчително да се правят справки в Официален правописен речник на българския език. София:
Просвета, 2012.
6. Бележките под черта да бъдат разположени на съответната страницата. Графиките и таблиците са бъдат
номерирани и озаглавени.
7. Срок за предаване: на самата конференция или до 1.07.2015 г.
8. Електронен адрес за изпращане на материалите: fhn-cheteniya@shu-bg.net

