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Уважаеми колеги, 

Каним Ви да участвате в конференция с 

международно участие на тема „Съвременни 

предизвикателства пред педагогическата наука”, 

която ще се проведе на 6-8 юни 2014 г. в София, 

България. Към конференцията ще се състои 

Докторантски научен семинар на тема 

„Докторантски изследвания в отговор на 

съвременните предизвикателства пред 

педагогическата теория и практика“. 

Целите на конференцията са да стимулира научен 

дебат по методологически, теоретични, практически, 

нормативни и технологически аспекти на 

съвременното обучение и възпитание; да събере 

заедно изследователи, преподаватели, докторанти и 

учители, както от страната, така и от чужбина, които 

да споделят своите гледни точки, пречупени през 

призмата на техните изследвания и опит; да 

провокира диалог, който да продължи в глобалната 

мрежа и след приключването на конференцията. 

Организатори на конференцията 

Факултета по педагогика и Интегрален център за 

електронно обучение на Софийския университет 

Председатели: 

Доц. д-р Бончо Господинов – Декан на Факултета по 

педагогика 

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт – Ръководител на 

Центъра за електронно обучение 

 

Програмен комитет 

Проф. дпн Албена Чавдарова  

Проф. дпн Нели Иванова 

Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова 

Проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова  

Проф. д-р Адрияна Тафрова-Григорова  

Проф. д-р Владимир Атанасов 

Проф. д-р Вяра Гюрова 

Проф. д-р Емилия Василева  

Проф. д-р Здравко Лалчев 

Проф. д-р Нели Бояджиева 

Проф. д-р Ренета Божанкова 

Проф. д-р Силвия Николаева 

Проф. д-р Татяна Ангелова 

Проф. д-р Цвятко Попов  

Доц. д-р Божидара Кривирадева  

Доц. д-р Ваня Божилова 

Доц. д-р Вася Делибалтова  

Доц. д-р Вержиния Боянова 

Доц.д-р Владислав Господинов 

Доц. д-р Георги Петров 

Доц. д-р Гинка Механджийска 

Доц. д-р Динко Господинов  

Доц. д-р Елена Бояджиева 

Доц. д-р Емилия Еничарова 

Доц. д-р Ивайло Тепавичаров 

Доц. д-р Илияна Петкова 

Доц. д-р Лиляна Стракова  

Доц. д-р Мая Гайдарова 

Доц. д-р Милена Кирова  

Доц. д-р Моника Борисова 

 

Доц. д-р Николай Цанев 

Доц. д-р Пенка Цонева 

Доц. д-р Радка Василева 

Доц. д-р Радка Питекова 

Доц. д-р Росица Симеонова 

Доц. д-р Радослав Пенев 

Доц. д-р Силвия Цветанска 

Доц. д-р Снежана Янакиева 

Доц. д-р Тони Манасиева  

 

Организационен комитет 

Гл. ас д-р Берджухи Левтерова 

Гл. ас. д-р Благовесна Йовкова 

Гл. ас. д-р Галина Георгиева 

Гл. ас. д-р Йонка Първанова  

Докторант Валентина Петева 

Докторант Георги Стоянов 

Докторант Десислава Иванова  

Докторант Елена Димитрова 

Докторант Неда Жечева 

Десислава Чолакова 

 

Редакционна колегия на сборника от 

конференцията 

 

Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова 

Проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова 

Доц. д-р Бончо Господинов 

 

Редакционна колегия на сборника от 

Докторантския семинар 

 

Проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт 

Проф. д-р Ренета Божанкова 

Доц. д-р Елена Бояджиева 



Програмата на конференцията ще включва 

пленарни заседания с гост-лектори, работни секции,  

семинари и тренинги.  

Основни тематични направления: 

Образование, обучение и съвременните социални 

реалности 

Българското образование – традиции, настояще, 

перспективи 

Електронното обучение – предизвикателство пред 

традиционните образователни практики 

Съвременното възпитание – теоретични концепции и 

практическа реализация 

Нови педагогически реалности – нови управленски 

решения 

Идеите за качество на обучението в ерата на 

дигиталните технологии 

Съвременни предизвикателства пред педагогическата 

професия 

Неформално образование на деца и възрастни 

Изследване на образователната практика в класната 

стая 

Формат за участие в конференцията:  

доклад ( до 8 страници)  

Изисквания към оформление на докладите 

 
Шрифт - Arial (Word XP или следващи версии). 

Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm, Left: 20 mm, 

Right: 20 mm. 

Paper Size - A4. 

Междуредово разстояние - Format, Paragraph, Line 

spacing, Single. 

Отстъп  (нов  ред  на  абзац)  -  Format,  Paragraph,  

Special: 

Заглавие - Font Size 14, центрирано, Bold. 

Един празен ред. 

Име  и  фамилия  на  автора  (авторите)  -  Font        

Size  12, центрирано. 

Един празен ред. 

Резюме - на български и на английски език, Font Size 

10, Italic, 5-6 реда. 

Ключови думи - на английски, Font Size 10, Italic,1-2 

реда. 

Един празен ред. 

Текст на доклада - Font Size 12. 

След литературата - трите имена на автора (авторите) 

с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-

mail. 

Фигурите    да    бъдат    направени    с    някой    от 

разпространените програмни продукти, да бъдат 

интегрирани с текста и да имат номерация и 

наименование - под тях, центрирано. 

Таблиците да имат номерация и наименование - над 

тях, подравнено вдясно. 

Формулите   да   имат   номерация   -   с   цифри   в  

скоби, 

подравнено вдясно от тях. 

Цитираната в текста литература да се означава по 

следния начин: (Петров, 2011), (Петров и др. 2011) 

Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред 

по фамилията на първия автор и да се описва 

съгласно стандарта. 

Страниците да не бъдат номерирани. 

Общ обем - не повече от 8 стр., вкл. резюмето. 

Всички графични обекти – графики, таблици, фигура, 

картинки, снимки – да бъдат изпратени като отделни 

файлове с релевантно  наименование оглед на 

предпечатната подготовка на сборника. 

 

 

Цитирана литература 

 

Литературата, цитирана в текста, се дава в края на 

доклада и не се номерира. Авторите се цитират с 

фамилия и година на публикуваната работа.  

Пример: 

Пейчева, Р. (2009). (ред.) Електронното обучение в 

България – политики, практики, тенденции. Даниела 

Убенова, София.  

Димитрова, Н. (2008). Технологичен модел на 

проектно-базирано обучение по физика и астрономия. 

В сб.: Проф. д-р Димитър Павлов. Въздигане на духа. 

Парадигма, София, 143-151. 

Клаус, Г., Ебнер, Х. (1971).  Основи на статистиката за 

психолози, педагози и социолози. Наука и изкуство, 

София. 

Кирова, М., Е. Бояджиева, Р. Пейчева-Форсайт (2012). 

Компетентности и виждания на учители за приложени 

на електронното обучение по природни науки в 

средното училище. Химия 21, 282-295. 

Lynch, M. (2002) The Online Educator. London. 

Duch, B.J. (1996). Problem-based learning in physics: the 

power of students teaching students. J. College Science 

Teaching, 15, 326 – 329. 

 

 

Докладът  трябва  да  бъде  изпратен в DOC 

формат на следния адрес:  

office@e-center.uni-sofia.bg. 

 

 

Важни дати: 

20 февруари 2014 – изпращане на заявка за участие 

 31 март 2014 – подаване на доклади  

 30 април 2014 – получаване на известие за 

одобрените доклади или възможности за корекцията 

им 

15 май 2014 – изпращане на готовите доклади  
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Публикуване на докладите 

 

Докладите ще бъдат рецензирани от двама 

рецензенти.  

Научните доклади, допуснати за представяне и 

отговарящи на изискванията към оформлението им, 

ще бъдат включени в СБОРНИК ДОКЛАДИ от 

конференцията с ISBN, който ще бъде публикуван на 

хартиен и електронен носител.  

Ще бъдат публикувани само докладите на участници, 

които  са заплатили такса правоучастие. 

Такса за участие в конференцията  

 
За академичен състав – 75 лв. 

За докторанти и учители  - 50 лв. 

За чуждестранни участници 75 EURO 

Преведени преди 15 май. 

Таксата, заплатена в деня на конференцията е 

както следва: 

За академичен състав – 85 лв. 

За докторанти и учители  - 65 лв. 

За чуждестранни участници 90 EURO 

 

Метод на плащане 

 

Плащането се извършва по банков път до 15 май 

2014. Копие от платежното нареждане заедно с 

доклада се изпраща на адрес: office@e-center.uni-

sofia.bg. 

Разходите по банковия трансфер са за сметка на 

участниците в конференцията. 

Внесена регистрационна такса не се връща. 

Плащането в деня на конференцията се осъществява 

по цените, описани по-горе срещу финансово отчетен 

документ. 

 
 

Таксата за участие може да бъде 

платена: 

 

А) За участие в докторантския семинар  

 

На следните банкови сметки: 

В лева: 

Банка: Българска народна банка 

Адрес: Пл. "Александър I", № 1, BG-

1000 София 

IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01 

BIC: BNBGBGSD 

 

В евро: 

Postal Address: 1, Knyaz Alexander І Sq., 1000 Sofia, 

Bulgaria 

 

IBAN: BG20 BNBG 9661 3400 1744 40 

SWIFT код: BNBGBGSF 

 

 

Б) За участие в конференцията на всички 

останали участници – преподаватели, учители, 

изследователи, студенти и др.: 

 

За плащане в лева: 

БНБ ЦУ, IBAN сметка: BG52 BNBG 

96613100174301, BIC: BNBGBGSD 

За плащане в Евро: 

BNB (Bulgarian National Bank),  

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, 

BIC: BNBGBGSF 

 

Основание за плащане:  

СУ „Св. Климент Охридски”, за ФП 

такса-правоучастие конференция 

Sofia University “St. Kl. Ohridski”, 

Faculty of Education, conference fee 

Такса правоучастие в конференция 

„Съвременни предизвикателства пред 

педагогическата наука“ 

 

 

Регистрационната такса покрива: 

 

1. Публикуване на 1 доклад на автор, един екземпляр 

от сборника на конференцията и 1 диск с копие на 

сборника. За всеки следващ доклад се доплаща сумата 

от 50 лв. на доклад. 

2. Участие в секциите на конференцията и кафе 

паузите 

3. Материали от конференцията 

4. Коктейл  

 

 

Работни езици 

 

Български език, английски език , руски език 

 

 

Фирмено участие 

 

Фирми и организации, които желаят да участват в   

конференцията,   трябва   да   заявят   участието си   

до 15.04.2014 г. Срещу такса от 300 лв. без ДДС 

фирмата получава право за презентация чрез 

доклад или постер, за изложба, а също и за 

включване на рекламни материали в програмата 

и сборника с докладите на конференцията. 

 

Ако имате допълнителни въпроси, моля пишете на 

електронен адрес: office@e-center.uni-sofia.bg   

За повече информация вижте уебсайта на 

конференцията на адрес: http://elde.e-center.uni-

sofia.bg/   

mailto:office@e-center.uni-sofia.bg
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