ПОКАНА
Уважаеми колеги,
Литературната секция на Катедрата по български език и литература при
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Община Бургас и Къща музей „Петя
Дубарова” имат удоволствието да Ви поканят за участие в Научна конференция на
тема „Болестта в литературата”, която ще се проведе на 27–28 юни 2015 г. в град
Бургас.
Конференцията си поставя за цел да подпомогне задълбоченото проучване на
проявленията на болестното в българската литература, за да се попълнят липсващи
празни полета в типологията на болестта като художествен факт. Стремежът на
организаторите е разглежданата проблематика да се положи в по-широко,
интердисциплинарно поле с оглед на нейните социокултурни аспекти, както и да се
потърсят паралели с руската и западноевропейските литератури.
Докладите да са с времетраене до 10 минути, 10 стандартни страници,
включително цитирана литература, резюме на английски език (до 100 думи) и до 5
ключови думи.
Технически изисквания към оформлението на доклада (Виж приложение №
2):
Общи изисквания: Word, Font – Times New Roman, Regular, Font Size – 14 pt,
Margins: Top – 2.5 cm; Bottom – 2.5 cm; Left – 2.5 Right – 2.5 cm, Line Spacing – 1,5.
Заглавие на български език: Effects – All caps, Alignment – Centered, First line –
none.
Име и фамилия на автора на кирилица: след един свободен ред под заглавието,
Alignment – Centered, First line – none.
Заглавие на английски език: след един свободен ред под имената на автора,
Effects – All caps, Alignment – Centered, First line – none.
Име и фамилия на автора на латиница: след един свободен ред под заглавието на
английски език, Alignment – Centered, First line – none.
Анотация: след един свободен ред под името и фамилията на автора на латиница
се пише Abstract: и следва текстът на анотацията на английски език (до 100 думи) с
отстъп First Line – 1,25, Alignment – Justified.
Ключови думи: на следващия ред след анотацията се пише Key words: и следват
ключовите думи на английски език (до 5 думи), First Line – 1,25, Alignment – Justified.
Текст на доклада: след един свободен ред под ключовите думи, First Line – 1,25,
Alignment – Justified.
Използвана и цитирана литература: след един свободен ред под текста на
доклада се изписва ЛИТЕРАТУРА:, First Line – 1,25, Effects – All caps, и след един
свободен ред, First Line – 1,25, Font – Bold, цитираните литературни източници се
подреждат по азбучен ред на кирилица според фамилните имена на авторите или
редната дума и годината на издаване. В текста на доклада в кръгли скоби се посочват
фамилията, годината и съответната страница, от цитирания източник.
Работни езици – български, руски и английски.
Най-учтиво молим докладите да бъдат представени в готов за публикуване
вид на хартиен и електронен носител на самата конференция, тъй като ще бъдат
публикувани в сборник до края на септември 2015 г.
Такса правоучастие не се предвижда.
Разходите за път и нощувка са за сметка на участниците.
Срок за заявките – до 31 май 2015 г. (Виж Приложение № 1) на адрес:

e-mail: ivanova.phd@mail.bg
гл. ас. д-р Илиана Иванова
Програмата на конференцията ще Ви бъде изпратена предварително.
За контакти:
доц. дфн София Ангелова − ръководител на проекта
angelovasophia@gmail.com
гл. ас. д-р Илиана Иванова − координатор
ivanova.phd@mail.bg
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
Факултет по обществени науки, каб. 234
ул. „Проф. Якимов” № 1
Бургас 8010

Приложение № 1
Заявка за участие:
Име, презиме и фамилия:
Научна степен и длъжност:
Институция: (пълно наименование на институцията)
Тема на доклада………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Адрес за контакти:
Телефон:
Е-mail (задължително):

Приложение № 2 (примерно оформление на текста на доклада)

ЗАГЛАВИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Име Презиме Фамилия

TITLE IN ENGLISH

Name Surname

Abstract: The paper xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx.
Key words: poetry, xxxxx.
Текст на доклада хххххх хххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххх
ххххххххххх ххх (Речник, 1969:74) хххххххххх ххххххх ххххххххххххххх.
ЛИТЕРАТУРА:
Лотман 1979: Lotman, Yuri. The original Plot in the Light of Typology.
// Poetics Today, 1979, I.
Речник 1969: Речник на ... София: Народна просвета, 1969.

