
ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР № 80-10-67/22.03.2021 г. 

НА ТЕМА: „СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ 

И СПОРТА“ 

Ръководител на проекта: проф. Анжелина Янева, д-р, 

 

Конференцията се осъществява с помощта на научен проект за частично финансиране 

от бюджета на СУ за 2021 г. от Департамент по спорт, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“. Всички дейности, заложени в проекта, са изпълнени и 

конференцията бе проведена съгласно заложения план и активното участие на 

участниците в проекта. 

Основната цел на проекта бе постигната – провеждане на Международната научна 

конференция, тринадесета по ред. Докладите на участниците бяха разделени в пет 

направления: 

1. Физическото възпитание, спортът и рекреацията в образователната система 

2. Рекреация, анимация и спорт в свободното време – превенция за здраве 

3. Теория и методика на физическото възпитание и спорта 

4. Връзка на физическото възпитание и спорта с други дейности и научни области 

5. Онлайн обучението по физическо възпитание и спорт 

Редакционният съвет, в състава на който се включват преподаватели от Департамента 

по спорт: проф. Анжелина Янева, д-р; доц. Антон Хиджов, д-р; проф. Боряна Туманова, 

д-р; проф. Георги Игнатов, д-р; доц. Евгени Йорданов, д-р; проф. Ирен Пелтекова, д-р; 

гл. ас. Иванка Кърпарова, д-р, разпредели за рецензиране докладите по направления. 

Докладите се рецензират анонимно от двама рецензенти. 

В международния научен форум участваха педагози по физическо възпитание и спорт 

от всички степени на образованието в България, както и от други страни като 

Казахстан, Македония, Русия и др. Бяха одобрени 54 доклада на 62 автори, като 4 

доклада от тях, по предложение на Редакционния съвет, се публикуваха в списание 

„Продължаващо образование“, книжка 5, благодарение на сътрудничеството на 

Департамента по спорт с националното издателство „Азбуки“.  

Сборникът с публикациите от конференцията се издаде и предостави преди и по време 

на провеждането на научния форум, а авторите представиха своите доклади чрез постер 

или устно. Поради пандемичната обстановка конференцията се проведе онлайн. 

Изследователският екип на проекта благодари на Университета за възможността да се 

продължава традицията в провеждането на този научен форум, както и на всички 

участници и гости за възможността ежегодно да се разменят научни и професионални 

идеи и да се правят планове за бъдещето в социален, научен, изследователски, 

методически и проектен план.  


