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ПОКАНА

„Образованието: класичност и модерност“,
(140 години педагогическо образование Враца)

Организационен комитет:
Доц. д-р Евгения Тополска
Доц. д-р Светлана Ангелова
Гл. ас. д-р Елица Александрова
Преп. Лариса Грунчева
Преп. Лилия Александрова

която ще се проведе
на 29 и 30 октомври 2021г. в гр. Враца

Секции:
1. Традиции в педагогическото образование
2. Иновации в наставничеството

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Изисквания за участие:
џ
за университетски преподаватели, директори, учители и други педагогически
Заявките за участие се приемат до 30 май 2021 г.
специалисти – 30 лв.
Заявка без попълнена анотация на български език няма да бъде приемана.
џ
за студенти и докторанти – 15 лв.
Потвърждение за приета заявка ще получите до 05 юни 2021 г.
Таксата за участие може да бъде платена по банков път или на място при
Плащане на такса за участие до 10 юли 2021 г.
регистрация за участие в конференцията.
Потвърждаване на плащането и изпращане на фактура до 15 юли 2021 г.
Банкова сметка: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ - ФИЛИАЛ ВРАЦА
Изпращане на доклада на електронен адрес до 30 юни 2021 г.
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
Потвърждаване на получаването му до 05 юли 2021 г.
IBAN:
BG28BPBI79443155050002
Обявяване програмата на конференцията до 10 октомври 2021г.
BIC: BPBIBGSF /за конференцията/
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор
(самостоятелно или в съавторство) е два. Всеки участник може да участва с един
Таксата включва: участие в конференцията, сертификат за участие в
доклад самостоятелно и с един доклад в съавторство. При доклад в съавторство се
конференцията, сборник с докладите, папка с материали за конференцията, кафе –
разделя таксата за участие.
пауза.
Организаторите няма да публикуват доклади, които не са изпратени в
Електронният сборник ще бъде публикуван и на сайта на ВТУ “Св. св. Кирил и
указания срок, неоформени според указанията.
Методий” – Филиал Враца
Докладите ще бъдат публикувани в сборник.
Заплащането се извършва по банков път
Участниците ще получат сборник с докладите при регистрация на конференцията, в
не по-късно от 10 юли 2021 г.
деня на откриване на конференцията.
ВАЖНО! Фактури се издават срещу изпратени в заявката данни за издаване и
Изисквания за оформяне на докладите:
не по-късно от 5 дни след извършване на плащането.
Текстът на доклада се подготвя във формат на Microsoft Word 2003/2007/2010. Полета: горе –
Моля в платежното нареждане да се посочва конкретно за кого е заплатена
25 мм, ляво – 25 мм, дясно – 25 мм, долу – 25 мм. Linespacing – 1,5. Страниците не се номерират.
таксата.
Общ обем на доклада – 6-8 страници.
Ако в платежното нареждане е посочено само името на участника, то
Заглавие – Font: Times New Roman; Size: 14; Fontstyle: Bold; Eﬀects: AllCaps; Alignment: Centered;
фактурата ще бъде издадена на участника, а не на институцията, която
Firstline: 0 mm.
представлява. Фактурите ще бъдат изпращани чрез куриер, за сметка на
Имената на авторите се поставят през един празен ред под заглавието в разгърнат вид –
участниците,
като за получаването им организаторите не носят отговорност.
пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman; Size:
12; Fontstyle: Bold; Eﬀects: SmallCaps; Alignment: Centered; Firstline: 0 mm. Заглавието и
имената на авторите на английски език се разполагат както в образеца на български език
през 2 празни реда.
Анотацията и ключовите думи на английски език се оформят по следния начин:
Анотация (Abstract) в обем до 600 знака, през 1 празен ред – Font: TimesNewRoman; Size: 10;
За допълнителна информация:
fontstyleItalic; Alignment:Justi ed;Firstline: 10 mm.
През 1 празен ред следват ключовите думи (дескриптори – Keywords) – Font:
Василена Тончовска /секретар/ тел: 0879125713
TimesNewRoman; Size: 10; Fontstyle: Italic; Alignment: Justi ed;Firstline: 10 mm. Основен текст –
Font: Times New Roman; Size: 14; Firstline: 10 mm; Alignment: Justifed; Linespacing – 1,5, през
един празен ред.
Адрес за кореспонденция:
Фигурите да бъдат интегрирани в текста и да имат под тях номерация и наименование
гр. Враца – 3000
(Alignment:Centered; Fontstyle: Bold).
Таблиците да имат поставена над тях номерация (Alignment: Centered; Fontstyle: Bold).
бул. “Мито Орозов” № 59
Формулите да имат подравнена вдясно от тях номерация – с цифри в малки скоби ( ).
e-mail: vtu_vr_conf_coordinator@abv.bg
Литература: Font: TimesNewRoman; Size: 12; Firstline: 0 mm. Изписва се съгласно стандарта за
библиографско описание, а цитиранията в текста се означават с цифра, заградена в
квадратни скоби [ ].
Адресите за кореспонденция се изписват на последната страница, като се посочват трите
имена на авторите с научните им звания, степени, научната организация и email.

