
 

ОБЩИНА ШУМЕН 
 

ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”  

 

П О К А Н А 

Община Шумен и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 

имат удоволствието да Ви поканят за участие в 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: 

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕ” 
 

26 - 28 септември 2019 г., град Шумен 
 

Конференцията е под патронажа на г-н Любомир Христов – кмет на Община 
Шумен и е посветена на честванията по случай 130 години  предучилищно 

образование в град Шумен. 

 

Организационен комитет: 
Съпредседатели: 

Д-р Найден Косев – Зам.-кмет „Образование и култура” на Община Шумен 

Проф. д.и.н. Георги Колев – Ректор на ШУ „Епископ Константин 

Преславски” 

Доц. д-р Чавдар Сотиров – Декан на Педагогически факултет 
Д-р Анна Георгиева – Директор на ДГ „Дружба” 

Д-р Галина Благомилова - Директор на ДГ „Звънче” 

Д-р Яна Жечева – Директор на ДГ „Латинка” 

Галина Ангелова - Директор на ДГ „Щурче” 
 

Научно ръководство на конференцията:  

Проф. д-р Ирина Колева - СУ „Св. Климент Охридски” 

Проф. д-р Галин Цоков – ШУ „Еп. К. Преславски“ 

Проф. д-р Снежана Въчева – ШУ „Еп. К. Преславски“ 

Доц. д-р Виолета Кюркчийска – ШУ „Еп. К. Преславски“ 
 

       Поканени са да участват учители, директори и други педагогически 

специалисти от образователни институции, представители на академичната 
общност по профила и тематиката на конференцията.  

Място на провеждане: Община Шумен, бул. „Славянски” № 17 

Участието в конференцията се реализира чрез доклади в следните 
тематични направления: 

„Педагогически стратегии и технологии за иновативно образование” 

„Приобщаващо образование. Гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование” 



„Образователен мениджмънт”  

„Развитие на професионалните компетентности на педагогическите 
специалисти” 

По време на конференцията докладите се представят в резюме. Всеки 

докладчик разполага с 10 минути за представяне и 5 минути за въпроси и дискусия.                    
Изисквания към техническото оформяне на докладите:  

• Софтуер: Microsoft Office Word 2007-2013 или следваща версия; 
• Страница: Page Setup: Size A4, Orientation Portrait, Margins: Top 2,5 sm,  

Bottom 2,5 sm, Right 2,5 sm, Left 2,5 sm. Страниците да не се номерират. 
• Заглавие: на български език (Formatting: Times New Roman, Font Size 12pt, 

Bold, Alignment: Centered, All Caps, Paragraph Spacing: Before 0pt, After 0pt,  

Line Spacing: Single) 

• Имена на авторите на български език: Изписват се под заглавието - научно 

звание, пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име и 

организацията, която представляват (длъжност, наименование на 
университет, факултет, детска градина, училище и др.) (Formatting: Times 

New Roman, Font Size 12pt, Italic, Alignment: Centered, Paragraph Spacing: 

Before 0pt, After 0pt,  Line Spacing: Single) 

• Резюме на български език: до 10 реда (Formatting: Times New Roman, Font 

Size 10pt, Italic, Alignment: Justify, Paragraph Spacing: Before 0pt, After 0pt,  

Line Spacing: Single, Special: First Line 1sm) 

• Ключови думи на български език: (Formatting: Times New Roman, Font Size 

10pt, Italic, Alignment: Justify, Paragraph Spacing: Before 0pt, After 0pt,  Line 

Spacing: Single, Special: First Line 1sm) 

• Обем на доклада: до 10 страници (Formatting: Times New Roman, Font Size 

11pt, Alignment: Justify, Paragraph Spacing: Before 0pt, After 0pt,  Line Spacing: 

Single, Special: First Line 1sm) 

• Таблици и фигури: всички фигури и таблици се номерират и наименоват, 
като номерата и имената са под фигурите и таблиците 

• Използвана литература: литературните източници се цитират в текста със 
съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват в края по азбучен ред - 

първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница. (Formatting: Times 

New Roman, Font Size 11pt, Alignment: Left, Paragraph Spacing: Before 0pt, 

After 0pt, Line Spacing: Single) 

• Адресите за кореспонденция се изписват в края на доклада, като съдържат: 
града, трите имена на авторите, e-mail. 

 

Изисквания към презентациите /ако участникът предвижда такава при 

представяне на текстовия материал по време на конференцията/: 
• Софтуер: MS Power Point; 

• Обем: до 10 слайда. 
 

Текста на докладите и презентацията се изпращат само в електронен вариант 
като два отделни прикачени файла, с фамилията на участника и града. 
 

 Заявката за участие с доклад се попълва и се изпраща по електронен път до 

15.08.2019 г. на адрес – conference.shumen@gmail.com  

Авторите на приетите след рецензиране доклади ще бъдат уведомени 

своевременно на посочен имейл за контакт. Докладите ще бъдат издадени на 



електронен носител – CD и изпратени на участниците в конференцията. Всеки 

автор може да участва с един самостоятелен доклад и в два като съавтор. Допускат 
се само доклади, които не са публикувани до този момент. 

За избрани доклади от конференцията ще бъде направено предложение за 
публикация в научните списания: „Стратегии на образователната и научната 
политика” и „Педагогика” – дирекция „Аз Буки” – МОН 

Както и в методическите списания: „Предучилищно и училищно 

образование”, „Детска градина” – Образование  
  

Такса за участие: 

 50 лв. – включва разходи по организацията, папка с работни материали, 

компакт-диск с докладите и 1 бр. куверт за вечеря. 
 20 лв. - включва разходи по организацията и папка с работни материали, 

компакт-диск с докладите. 
 

Фактури ще се издават в деня на регистрацията. Разходите по пребиваването 

на участниците /пътни, дневни, нощувки/ се поемат от организацията, 
командироваща участника в конференцията.  

Таксите се внасят по банков път до 15.08.2019 г. по сметка: 
BG85IABG74778400586700, вид плащане – 448090, Интернешънъл Асет Банк – 

Шумен, BIC - IABGBGSF. Основание за плащане: имената на участника, за 
конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образование”. В 

банковия документ за превода се вписва името на участника. Препис от банковото 

бордеро се представя при регистрацията.   
 

Допълнителна информация може да бъде получена след запитване на 
електронен адрес jordankad_cdg@abv.bg и телефон 054/857 762; GSM: 0879905114 – 

Йорданка Димитрова – ст. експерт „Предучилищно образование и личностно 

развитие” и на сайта на Община Шумен -  www.shumen.bg 

 


