
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1.Всеки автор може да представи само 

един доклад (самостоятелно или в 

съавторство) за участие в 

конференцията. Резюмето на докладите 

и заявките за участие се изпращат на e-

mail: forum.politologia@unwe.bg   

2. Времето за изнасяне на доклада, 

включително представянето на автора, 

е до 15 минути. 

3. Докладите на хартиен и електронен 

носител се предават при регистрацията 

на конференцията. 

4. Докладите ще бъдат публикувани в 

специален сборник от конференцията 

във вида, в който са представени. 

5. Участието в конференцията е без 

такса. 

6. Окончателната програма на 

конференцията ще бъде предоставена 

на участниците при регистрацията им 

на 1 юни 2018 г. от 9:00 до 9:30 ч.  

 

Академичният състав на катедра 

„Политология“ 

Ви кани 

да участвате 

в ГОДИШНА НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

на тема: 

БЪЛГАРИЯ: 140 ГОДИНИ МОДЕРНА 

БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНОСТ 

(посветена на 140 годишнината от 

Освобождението на България и 

възстановяването на българската 

държавност) 

1 юни 2018 г. 

УНСС 

Официално откриване на 

конференцията 

1 юни 2018 г. – 9:30 ч. 

Голяма конферентна зала 

 
ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ: 
1. Исторически ракурси на българо-руските 
отношения и руско-турската освободителна 
война. 
2. Социално-политически, културни и 
икономически аспекти на българската 
държавност. 
3. Конституционно-правни проблеми на 
държавността в новата и най-новата 
българска история. 

 
 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И 
СВЕТОВНО СТОПАНСТВО 

 

 

 

 

Катедра „Политология“ 

ПОКАНА 

 

за участие в годишна научна 

конференция 

 

БЪЛГАРИЯ: 140 ГОДИНИ 

МОДЕРНА БЪЛГАРСКА 

ДЪРЖАВНОСТ 

 

1 юни 2018 г. 

 

mailto:forum.politologia@unwe.bg


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА 

ДОКЛАДИТЕ 

1.Максималният обем на всеки доклад е 

10 стандартни страници (30 реда по 60 

знака). 

2. Докладите трябва да са в Word 2003 

или по-висока версия и да бъдат 

предоставени в електронен вид и 

разпечатани едностранно (формат А4) в 

един екземпляр. 

За целия текст на докладите: Font: 

Times New Roman, Line Spacing: 1,5; 

Заглавие: Font Style: Bold, Size: 14pt, 

Alignment: Centered, Effects: All caps; 

Академична длъжност, научна степен, 

име и фамилия на автора: Font Style: 

Regular, Size:12 pt., Alignment: Centered 

Резюме и ключови думи: Font Style: 

Italic, Size:12 pt., Alignment: Justified 

Основен текст: Font Style: Regular, 

Size:12 pt., Alignment: Justified. 

 

 

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

1700 София, 

Студентски град „Хр. Ботев", УНСС, 

Катедра „Политология“, каб. 3087  

e-mail: forum.politologia@unwe.bg 

 

Конференцията се организира по 
проект на  

НИД на УНСС № НП-15/2018 
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ: 

доц. д-р Блага Благоева,  
ръководител катедра, 

 
доц. д-р Елена Симеонова, 

научен секретар 
 

проф. д-р Георги Янков,  
заслужил професор на УНСС, 

 
проф. д.ист.н. Трендафил Митев 

проф.д.с.н. Михаил Мирчев, 
гл. ас. д-р Николай Кръстев, 

гл.ас.д-р Александър Димитров 
ас. д-р Иван Винаров 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА 

ДОКЛАДИТЕ 

 

3. Структурата на докладите трябва да е 

следната: заглавие, академична 

длъжност, научна степен, име и 

фамилия на автора/авториите, резюме 

и ключови думи – на български и на 

английски език, основен текст, 

използвана литература. 

4. Библиографското цитиране да бъде в 

края на доклада и препратките към 

библиографския списък да са означени 

като индекс с арабски цифри. 

5. Фигурите да са разположени близо до 

първото им споменаване и да 

позволяват да бъдат обработвани.  
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