Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
Русе 7000, ул. „ Дондуков-Корсаков“ № 1
РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:
Конференцията има за цел да интерпретира темата за бунта на духа като основна сила по
пътя към свободата и изконно човешко право, условие за активна позиция, предпоставка за
творческо развитие, начин за осмисляне на света и пространството, среда за споделяне на
знание и добри практики в сферата на историята, религията, културата, икономиката,
технологиите, архитектурата, дизайна и други области на човешкото познание.
Конференцията е отворена за научни работници, преподаватели, изследователи,
докторанти, както и всички, които имат интерес към темата.
НАУЧНИ СЕКЦИИ:
- ИСТОРИЯ;
- ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ И ИЗКУСТВОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ;
- ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ;
- ПЕДАГОГИКА, ОБЩЕСТВО, КОМУНИКАЦИИ;
- ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ.

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: български и английски.
Възможност за участие: присъствено, онлайн или с видеопредставяне.

СРОКОВЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ, УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА
ПРЕДАВАНЕ НА РАЗРАБОТКАТА:
Заявки за участие се приемат до 5 април 2022 г.
Срок за изпращане на докладите – 5 април 2022 г.

Научните съобщения и разработки се подлагат на двойно рецензиране, гарантиращо
анонимността на рецензентите и авторите, които ще бъдат уведомени до 20 април 2022 г. за
приемането на техните предложения. Докладите, допуснати до представяне в заседанията на
секциите, отговарящи на изискванията за оформление и изнесени на форума, ще бъдат
включени в сборник. Те трябва да бъдат представени в рамките на 15 минути.
Организаторите на конференцията дават възможност на участниците да се включат в
Българския портал за отворена наука https://bpos.bg/ със своите разработки, като изберат
един от предлаганите лицензи:

Повече за видовете лицензи: https://creativecommons.org/licenses/. Насърчава се
публикуването с отворен достъп и лиценз CC BY NC ND.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
Русе 7000, ул. „ Дондуков-Корсаков“ № 1

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ:
Такса за участие – 60.00 лв.
Плащане – по банков път на сметката на Библиотеката. Основание за плащане: За
конференция.
ТБ Инвестбанк АД Русе
IBAN BG81 IORT 7379 3100 0381 00
BIC: IORTBGSF

Онлайн плащане през сайта на Библиотеката.
Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата
страна.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Валерия Йорданова:
e-mail: ruse@libruse.bg; 0876043155
Валентина Караджова: e-mail: training_center@libruse.bg; 0878574912

