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Уважаеми колеги,

Факултетът по науки за образованието и изкуствата на СУ „Св. Климент Охридски“ 
има удоволствието да Ви покани за участие в традиционна платформа за представяне на 
нови идеи и резултати в областта на образованието и изкуствата
 ТРЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 
„ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“.

Конференцията ще се проведе на 10 и 11 ноември 2022 год. присъствено в Ректората на 
СУ „Св. Климент Охридски“ или онлайн - в зависимост от епидемичната ситуация - като 
в случай на присъствено провеждане ще бъде осигурена и възможност за онлайн участие. 
Програмата включва работа в тематични секции, в които могат да участват както 
докторанти, така и студенти. Времето за представяне на докладите е до 15 минути, а 
пълните текстове ще бъдат публикувани преди конференцията в електронен сборник.
Заявките за участие (в приложения файл) ще се приемат до 7 март 2022 год. ТУК   
Срокът за представяне на пълните доклади е до 30 април 2022 год. За изготвяне на 
докладите използвайте прикачения файл. 

Срокът за рецензиране  и коригиране на материалите е до 30 май 2022 г. 
Таксата за участие е в размер на 60 лева за първи доклад и 40 лв. за втори доклад, като 
всеки желаещ може да участва като автор с до два доклада.   Таксата се заплаща по 
банков път след получаване на потвърждение за приемането за публикуване на доклада:
Основание:  такса участие, конференция ФНОИ 2022 (имена на участника)
IBAN:   BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC CODE:  BNBGBGSD  

Очакваме ви!

Научен комитет:

Организационен комитет:

проф. дпн Милен Замфиров - председател
членове:
проф. дпсн Александър Корнев
проф. д. н. Лаура Димитрова
Проф. дн Марек Сак  
проф. дпн Николай Попов
проф. дпсн Нели Василева
проф. дн Радослав Пенев
проф. дн Розалина Енгелс – Критидис
проф. д-р Адриан Георгиев
проф. д-р Бисера Вълева
проф. д-р Илиана Мирчева 
проф. д-р Неда Балканска
проф. Александър Денисов
проф. Катарина Джорджевич 
доц. д-р Ана Милованович 
доц. д-р Анна Трошева

проф. д-р Маргарита Бакрачева - председател
членове:
проф. д-р Бисера Вълева
доц. д-р Диана Игнатова
доц. д-р Галина Георгиева
доц. д-р Любка Алексиева
доц. д-р Марина Пиронкова
гл. ас. д-р Маргарита Томова 
гл. ас. д-р Ралица Димитрова
Александра Георгиева

доц. д-р Габриела Кирова
доц. д-р Марина Пиронкова
доц. д-р Николай Цанев
доц. д-р Снежина Бисерова
доц. д-р Дидем Чатал  

 

https://fnoi.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2021/11/Sbornik_Obrazovanie_Izkustva_2021.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjA7FZqlt-12S5YAeRLyZf6wQgS7ciar9rKLkWjvnu_9i2ow/viewform
https://fnoi.uni-sofia.bg/?news=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8

