ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Методологически основи на музикалното
образование в предучилищна, училищна,
извънучилищна и академична среда.
Иновационни музикално-образователни
стратегии и практики.
Музикално-информационни технологии.
ДОИ; учебни програми, учебници и
помагала.
Музиката и другите изкуства
Проблеми
на
професионалното
музикално образование.
Формално и неформално (училищно и
извънучилищно) музикално образование
Докторантска и студентска трибуна.

Форми на участие: доклад
постер (120/80cm)
Работни езици: български, руски и
английски
Настаняване на участниците:
в хотели в гр. София.
За
желаещите
предварителна
резервация
ще
бъде
изпратена
допълнителна информация за цените и
хотелите.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„Св. Климент Охридски“
ФНПП – катедра Музика

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Председател:
Проф. д-р Димитър Гюров –
декан на ФНПП
Членове:
Проф. дпн Галина Стояновапредседател на НФ „Орфеева дарба“

почетен

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
„ОРФЕЕВА ДАРБА“ -София

Доц. д-р Валентина Манолова – ФНПП
катедра Музика
Доц. д-р Адриан Георгиев - ФНПП
катедра Музика
Мая Серафимова
„Орфеева дарба“

–

Председател

на

НФ

ПОКАНА
ЗА

Технически секретар:
Евгени Венков –
инспектор катедра Музика
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
София1724, бул. „Шипченски проход“ 69А
Факултет начална и предучилищна
педагогика, катедра Музика – за
конференцията

За допълнителна информация:

ЧЕТВЪРТА
НАЦИОНАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

с международно участие
МУЗИКАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРАТЕГИИ И
ПРАКТИКА В ПРЕДУЧИЛИЩНА, УЧИЛИЩНА И
ИЗВЪНУЧИЛИЩНА СРЕДА

fnpp.uni-sofia.bg/MUZIKA/
и/или
GSM – 0887137119 (проф. Г. Стоянова)
0884340848 (Доц. В. Манолова)
0889247404 (М. Серафимова)

17-18 май 2013 г.
СОФИЯ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
с международно участие

МУЗИКАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРАТЕГИИ И
ПРАКТИКА В ПРЕДУЧИЛИЩНА, УЧИЛИЩНА И
ИЗВЪНУЧИЛИЩНА СРЕДА
17-18 май 2013 г.
СОФИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Място на провеждане: СУ «Св. Кл. Охридски» Аула и ФНПП
Време на провеждане:

17-18 май 2013 г.

Краен срок за получаване на заявки:

до 30 март 2013 г.

Краен срок за получаване на докладите с
копие от документ за платена такса
правоучастие:

Заявките и докладите се подават на адрес:

…………………………………………………………………………………….

muz_conf@fnpp.uni-sofia.bg

Месторабота: …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Адрес за кореспонденция:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
тел.……………………………………………………………………………..
e-mail: ………………………………………………………………………

Ще участвам в конференцията като:
(автор, съавтор, с постер, слушател)

Тематично направление:………………………………
……………………………………………………………………………………
(напишете и номера на тематичното направление)

Заглавие на доклада: ……………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

При изнасяне на доклада ще използвам:
Мултимедия……..музикален инструмент…………………
Друго (напишете)……………………………………………………..

Желая да бъда настанен(а) в:
единична стая за датите ……………………………………….
стая с две и повече легла за датите …………………….

В лева: банкова сметка Общинска банка – АД, ФЦ
„Света Анна“, 1784 – София, жк „Младост“-1, бул.
„Йерусалим“, бл.12, вх.А, SOMBBGSF IBAN BG 84
SOMB 91301012877501 – в лева
В евро: Сметката ще бъде съобщена допълнително на
сайта на конференцията.
Фактурите ще се издават в деня на регистрацията.
Разходите по пребиваването на участниците (пътни,
дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

до 10 април 2013 г.

Име, презиме, фамилия…………………………………………….
Научна степен и звание: ………………………………………..

Сметка за превеждане на таксите:

Максималният брой доклади, с които може да
участва един автор е два (вкл. в съавторство).
Всеки автор (съавтор) заплаща пълна такса.
Получените в срок и отговарящи на изискванията
доклади ще бъдат рецензирани и отпечатани в
Сборник на конференцията (ISBN), който всеки
участник ще получи при регистрацията.
За да може да се получи предварителна
информация за дискутираните проблеми,
получените в посочените срокове доклади ще
бъдат публикувани на сайта на конференцията
по реда на получаването им:

fnpp.uni-sofia.bg/MUZIKA/

Такси за участие:
50 лв. за български участници;
30 € за чуждестранни участници;
40 лв. за докторанти и студенти.
При невнесена такса докладите няма да се
отпечатват.
В таксата са включени разходи по организацията
на конференцията, програма за проявите, кафепаузи и издаването на сборник с докладите.
Предвиждат се дискусионни кръгли маси и
неформална колегиална среща – коктейл.

Краен срок за внасяне на таксите:
до 10април 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА
ДОКЛАДИТЕ
Текстовете на докладите трябва да бъдат
подготвени RTF формат.
Максималният обем е 6 страници.
Докладите да бъдат отпечатани едностранно
Полетата на всяка страница трябва да са: ляво – 21
мм, дясно – 24 мм, горно – 25 мм, долно – 24 мм.
Текстът да бъде оформен по следния начин: Заглавие:
Font – Times New Roman, Size – 12, Font style – Bold,
Effects – All caps, Aligment – Centered, First line – 0
mm. Имената на авторите се печатат през 1 празен
ред в разгърнат вид – пълно собствено, инициал на
бащиното и пълно фамилно име: Font – Times New
Roman, Size – 11, Font style – Bold, Aligment –
Centered, First line – 0 mm.
Основен текст: : Font – Times New Roman, Size –
11, First line – 10 mm, Aligment – Justifield,
междуредово разстояние – Single. Фигурите (чернобели) и таблиците да бъдат интегрирани в текста и
да имат под тях номерация и наименование
(центрирано). Формулите да имат подравнена вдясно
от тях номерация – с цифри в малки скоби ().
Литературата, цитирана в текста, се означава с
цифри в квадратни скоби [] и се дава в края на
доклада с пълно описание по БДС.
Адресите за кореспонденция се изписват след
последната страница, като се посочват трите имена на
авторите с научните им длъжности, степени, научната
организация.

