Материалите ще бъдат издадени в
електронен сборник. Докладът или
научното съобщение следва да бъдат
оформени в съответствие с посочените
изисквания:
• Обем на доклада – до 12 стр. формат
В5 (JIS).
• Текстът на доклада следва да бъде
изпратен в срок до 15 септември 2015
г. на е-мейл адрес: un70@law.swu.bg .
• Шрифт и шрифтов размер на
основния текст: Times New Roman 12,
normal; Line Spacing - 1.0; двустранно
подравняване.
• Заглавие: Times New Roman 12,
normal, ГЛАВНИ БУКВИ; под него се
изписват имената на авторите и
организацията, която представляват Times New Roman 12, Italic.
• Резюме на английски език: до 100
думи - Times New Roman 12, Italic.
• Подзаглавие: Times New Roman 12,
normal.
• Подчертавания в текста: ITALIC (не
bold).
• Бележки под линия: номерация с
арабски цифри в края на всяка
страница, Times New Roman 10.

• Литература:
литературните
източници се цитират в края на
доклада / статията по азбучен ред.
• Страниците не се номерират.
• Работни
езици:
български,
английски, руски.
Моля да потвърдите Вашето участие и
темата на доклада, който ще
представите в срок до 20 юни 2015 г.
Лицa за контакти и информация:
гл. ас. д-р Анна Христова
Тел. +359 888 550 151
Е-mail: annahristova@law.swu.bg
докт. Ралица Войнова
Тел. +359 888 550122
Е-mail: rmv77@law.swu.bg
г-жа Светлана Куцовска
Тел. +359 2 987 4902
Е-mail: ipn_ban@bas.bg

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ

Международна
научна конференция

ООН: ИСТОРИЧЕСКИ
ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННО
ПРАВО

посветена на 70-годишнината от
създаването на Организацията
на обединените нации и
60- годишнината от приемането
на България за член на найпредставителния международен
форум
2 – 3 октомври 2015 година

Благоевград

Уважаеми колеги!

Тематични направления (модули):

През 2015 г. се навършват 70
години
от
създаването
на
Организацията на обединените нации и
60 години от приемането на България
за член на най-представителния
международен форум. По този повод
Институтът за държавата и правото
при Българската академия на науките
съвместно с Правно-историческия
факултет на Югозападния университет
„Неофит Рилски” - Благоевград
организират международна научна
конференция
на
тема
„ООН:
ИСТОРИЧЕСКИ
ТРАДИЦИИ
И
СЪВРЕМЕННО ПРАВО”.

1. ООН и международният мир и
сигурност.
Предотвратяване
на
междудържавни и вътрешнодържавни
конфликти.

Имаме удоволствието да Ви
поканим за участие в конференцията,
която ще се проведе на 2 и 3 октомври
2015 г. в Университетска база
„Бачиново” – Благоевград.

2. ООН и България – 60 години от
членството
на
страната
в
организацията за световен мир.
Участие на Република България в
специализираните организации.
3. ООН и международното правосъдие.
4. ООН, международната търговия и
стратегии за устойчиво развитие.
Екология и климатични промени (10
години от влизане всила на Протокола
от Киото).
5. ООН, международните организации
и правата на човека. 65 години от
Европейската конвенция за защита на
правата на човека и основните
свободи.
Антидискриминационно
законодателство на ЕС. Достъп до
правосъдие.
6. Докторантско и студентско научно
творчество.

