
Кръглата маса е част от форумите в рамките на 5 -та Международна научна конференция на ниверситет7 Русенския у
 http://conf.uni-ruse.bg/bg/.

Кръглата маса, която е посветена на 60-та годишнина на академичната медия на Русенския университет – 
вестник „Студентска искра“, има за цел да събере на едно място преподаватели, изследователи и всички 
заинтересовани лица, ангажирани с изграждането и усъвършенстването на комуникационната политика на 
корпоративните медии на висшите училища. 

Участниците в кръглата маса ще имат възможност да представят и обсъдят различни гледни точки и добри 
практики, свързани с постигането на прозрачност, актуалност и адекватност при отразяването, споделянето и 
разпространението на информация в медийното пространство, насочена към формирането на положителния 
имидж на университетите на регионално и национално ниво, популяризирането на ценностите им като 
образователни и научноизследователски организации и брандирането на тяхната идентичност. 
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Участията с доклади са с продължителност до 10 минути. 
Предоставя се възможност и за неформални обсъждания.

В рамките на кръглата маса се организира изложба на печатните 
форми на участващите издания в конференцията, а за online 
изданията – презентационен вариант.

Изнесените доклади, след двойно рецензиране, ще се 
публикуват след 31 януари 2019 г. online на сайта на 
конференцията в Научни трудове на Русенски университет 
2018, том 57, серия 13. 

Таксата за участие е за един доклад и включва куверт за бала на 
учените, кафе пауза и програма на конференцията.

Таксата за участие в лв. може да бъде платена:
  • предварително – по банков път (100 лв.): 
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ОББ – ТБ АД , Русе
Клон „Възраждане“, ул. „Плиска“ 19 
IBAN: BG59UBBS80023106029309 BIC код: UBBS BGSF
Основание за плащане: Такса право участие в МНК РУ&СУ'18 
Секция: КАМ 2018 Трите имена: ....................
  • при регистрацията – в брой (120 лв.).
Кръглата маса и изложбата на печатни форми на изданията ще 
се проведат в Заседателната зала и фоайето на Централен 
корпус на Русенския университет „А. Кънчев”,  от 26 октомври до 
28 октомври 2018 г.

 30 юли 2018 г. 
За регистрация изпратете попълнената регистрационна форма 
до Таня Борисова на e-mail:   tborisova@uni-ruse.bg
 30 юли 2018 г. 
Информация за настаняване, програма, изисквания при 
оформление на резюметата и докладите, информация за 
пътуване.
 30 август 2018 г. 
Изпращане на докладите на e-mail:  tborisova@uni-ruse.bg
Рецензиране на докладите
 15 октомври 2018 г. 
Изпращане на окончателния вариант на докладите до Таня 
Борисова на e-mail:   tborisova@uni-ruse.bg

Доклад образец е наличен на WEB сайта на конференцията – 
http://conf.uni-ruse.bg 
Общ обем до 6 стр., вкл. резюмето. Оригиналът на доклада се 
изпраща на контактното лице по е-поща в DOC и PDF формат в 
указания в поканата срок. 
 Очакваме Ви!

Доц. д-р Анелия Манукова
Доц. д-р Цветелина Харакчийска
Доц. д-р Мира Душкова
Доц. д-р Йордан Дойчинов

Екип на вестник „Студентска искра“,

Русенски университет „Ангел Кънчев“, ул. „Студентска“ № 8, гр. Русе

1. Трите имена: ………………….........................………………….…
..........................................................................................................
2. Месторабота, e-mail, моб. тел.:...................................................
 .……………………………………………………………......................
3. Заглавие на доклада………………………………………….......…
..........................................................................................................
..........................................................................................................
4. Дата на пристигане:……......................................................…….
5. Дата на отпътуване:……………...................................................
6. Желание за настаняване в хотел: ...............................................
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 ÃÐÀÔÈÊ ÍÀ ÏÐÎÂÅÆÄÀÍÅ

 25  октомври  2018 г.  
Регистрация  на  участниците след 14:00 в зала 1.311.  
Паралелни научни срещи.
 26 октомври 2018 г.
8:30 –  9:00  Откриване на изложбата на академичните
    издания, фоайе на Централен корпус
09:00 – 11:00  Кръгла маса КАМ 2018,Заседателна зала 
11:00 – 13:30  Пленарна сесия, 2.101
14:00 – 17:30  Заседания по секции
19:30   Бал на учените, зала Канев център
 27 октомври 2018 г.
09:00    Заседания по секции.
Опция: Екскурзия
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