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Уважаеми студенти и докторанти,  

 

 За участие в деветия студентски научен форум (15.05.2020г.) е необходимо 

материалите да се подават в електронен вариант, като се изпращат на е-мейл: 

pf_nid@abv.bg 

 В текста на писмото, с което изпращате материалите си, задължително трябва да 

уточните от коя специалност и курс сте, както и научния консултант-

преподавател, под чието ръководство сте работили.  

 За докторантите е предвидена самостоятелна секция. 

Тематичните направления на конференцията, по които ще имате възможност да 

представяте разработките си са следните: 

 

1. ПСИХОЛОГИЯ 

2. СПЕЦИАЛНО И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ  

3. ВЪЗПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА 

4. ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО 

УЧИЛИЩЕ 

5. ИЗКУСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

6. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И ЗДРАВЕ 

7. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТЕКСТОВЕ: 

 

1. Емпиричните разработки трябва да включват: изложение на проблема с откроен 

елемент на новост; цел на изследването; метод; резултати; заключение и изводи. 

2. Материали с дискусионен или теоретичен характер следва да включват: история 

на проблема; цел на проучването с елемент на новост; източници на 

доказателства; основни аргументи и заключение. 

3. Концепцията на постера следва да се придържа към същите изисквания. 

4. Докладът да е с общ обем до 6 страници, формат А4, шрифт Times New Roman с 

размер и стил на шрифта 12 pt и полета: горе, долу, дясно и ляво - 25 mm, редова 

разредка - единична, отстъп (нов ред на абзац) - 10 mm. 

5. Заглавието се изписва с главни букви, центрирано, без съкращения, с размер 14 

pt, стил на шрифт: получер (Вold). 

6. През един празен ред се разполагат името и фамилията на автора (авторите) без 

съкращения. Имената се изписват с главни и малки букви, 12 pt, получер (Вold). 

7. През два празни реда се разполага анотацията (резюмето) на български език (50-

70 думи) с размер и стил на шрифта 12 pt, италик (Italic). 

8. През един празен ред следва основният текст на доклада с двустранно 

подравняване (Justified).  

9. Подзаглавията в текста се изписват с удебелени букви след интервал от един 

празен ред, ляво подравнени. Номерират се последователно с арабски цифри 1.1; 

1.2; 1.3 и т.н. 

10. Таблиците, графиките и фигурите се вграждат в Word файла, независимо от вида 

на програмата, с която са създадени. 

11. Литературата, цитирана в доклада, се означава по системата автор-година, 

поставена в скоби (…) и се изписва в края на текста, съгласно стандарта. Вижте 

примера по-долу: 
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ПРИМЕР ЗА ЦИТИРАНИЯ: 

(а) цитиране в текста на доклада 

 Хармър (Harmer, J., 2008) разделя дейностите, които могат да се използват преди 

слушането в четири категории.  

 Езикът трябва се преподава като „неизменна част от съответната 

етномаркирана историкокултурна  концептосфера“, защото „езикът учи 

човека да бъде човек, а езиковото многообразие подтиква човечеството да 

бъде хуманно“ (Веселинов, Д., 2012). 

(б) цитиране в списъка с използвана литература в края на разработката: 

 Harmer, J. (2008) How to Teach Listening. Essex: Pearson Education Limited 

 Веселинов, Д. (2012). Чуждоезиковото обучение – нови изследователски 

ракурси. Чуждоезиково обучение (1), 7-8 

 


