
 

 

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

ФИЛИАЛ – СМОЛЯН 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
за участие в 

 

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
на тема: 

 

„ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ОБЩЕСТВО” 

 

 

3-4 ноември 2022 г., град Смолян 

(онлайн) 

 

 
 

Конференцията е посветена на 60-годишнината  от създаването  

на Учителския институт в град Смолян и 25 години от преобразуването му 

във Филиал на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 



ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

 

Председател: 

проф. д-р Иванка Димитрова-Дюлгерова 

 

Заместник-председател: 

проф. д.ф.н. Елена Николова    

 

Членове: 

доц. д-р Мариана Ламбова 

проф. д.н. Нина Герджикова 

доц. д-р Силвия Младенова 

 

Секретариат: 

гл.ас. д-р Малина Шиблова 

гл.ас. д-р Мирослав Михайлов 

гл.ас. д-р Христо Мелемов 

гл.ас. д-р Валя Арнаудова 

ас. д-р Мария Петкова 

д-р Илияна Чакърова 

 ас. Емилия Коцарова  

ас. Даниела Коджебашева 

Мария Главчева 

Валя Пчеларова  

Радка Тодорова 

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ 

 

Съпредседатели: 

проф. д-р Иванка Димитрова-Дюлгерова 

проф. д.ф.н. Елена Николова 

 

Членове: 

проф. д.н. Нина Герджикова 

доц. д-р Мариана Ламбова 

доц. д-р Силвия Младенова  



ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

 Педагогически науки (педагогика, методика на обучението и др.) 

 Хуманитарни науки (литературна теория и литературна история, 

лингвистика, фолклористика, история, етнология, архивистика, 

психология и др.) 

 Природни науки (биология, химия, физика, астрономия, природна 

география и др.) 

  Технически науки, математика и информатика (математика, информатика, 

информационни и комуникационни техники и технологии, електроника и 

електротехника, автомобилостроене, машиностроене и др.) 

 Социални, стопански и правни науки (социология, политология, икономика, 

стопанско управление, маркетинг, туризъм, демография, икономическа 

география, право). 

 

РАБОТЕН ЕЗИК: български 

ФОРМИ  НА УЧАСТИЕ: 

Доклад или Постер (максимум 90 см височина и 70 см ширина) 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ се приемат до 31 юли 2022 г. на следния електронен адрес за 

кореспонденция: pusmolyan2022confer@gmail.com,    с прикачено приложение с име:  

Zayavka uchastie_familiya na avtora/ite. 

 

ТАКСИ  ПРАВОУЧАСТИЕ: 

 Такса 1: 50 лв. – включва материали от конференцията (сертификат за 

участие и сборник с пълния текст на докладите/постерите – електронно 

издание). 

 Такса 2: 30 лв. (за студенти и докторанти) – включва материали от 

конференцията (сертификат за участие и сборник с пълния текст на 

докладите/постерите – електронно издание с ISBN). 

 

                           ВАЖНО: Таксите правоучастие се превеждат до 15 септември 2022 г. 

на следната банкова сметка в лева: 

Банка ДСК 
IBAN: BG82 STSA 9300 3101 7745 01 
BIC: BGSTSASF 
Титуляр: ПУ „Паисий Хилендарски”, Филиал – Смолян. 
Основание за плащане: такса правоучастие 1 или 2 (изрично се посочва видът на      

таксата) и трите имена на участника. 

 

Докладите/постерите ще бъдат публикувани в пълен текст в специален сборник с 

доклади от конференцията (електронно издание), който се предвижда да бъде готов до 

деня на конференцията.  

 
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОНФЕРЕНЦИЯТА: 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/45  

e-mail: pusmolyan2022confer@gmail.com  

Тел.: 0301 623 39 
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