ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”
ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
БЛАГОЕВГРАД

ПОКАНА
за
участие в научна конференция
в памет на проф. д-р Траян Лялев
на тема:

"АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЧАСТНОТО ПРАВО"

Уважаеми колеги ‐ преподаватели и докторанти,
Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д‐Р ТРАЯН ЛЯЛЕВ, организирана от катедра „Гражданскоправни
науки“ на Правно‐историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“‐ Благоевград,
която ще се проведе на 29.05.2015 г. от 10.00 часа в VI‐ти Учебен корпус на
Югозападен университет „Неофит Рилски.
Организаторите предвиждат сборникът с доклади да бъде издаден на хартиен носител.
Участниците ще получат по един екземпляр до 30.10.2015 г.
Изисквания за участие:
1. Форми на участие: доклад, научна статия – до 10 страници.
2. Заявка за участие да бъде подадена до 30.04.2015 г. на e-mail: aleksanderivanov@abv.bg
или raiailieva@abv.bg
3. Текстът да бъде представен на електронен носител във формат Microsoft Word 97-2010
до 15.05.2015 г. на e-mail: aleksanderivanov@abv.bg или raiailieva@abv.bg
4. Шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal; Line Spacing –
1.5
5. Заглавие: Times New Roman 16, normal, главни букви; под него се изписват имената на
авторите – Times New Roman 12, Italic.
6. Резюме до 100 думи – Times New Roman 12, Italic.
7. Литература: литературните източници се посочват под линия.

ЗАЯВКА
за участие в конференция на тема:
“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ЧАСТНОТО ПРАВО”
организирана от катедра “Гражданскоправни науки” при ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград
на 29 май 20145 г. от 10.00 ч в VI- ти Учебен корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски”
Имена на автора/ите:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Научно звание и степен:
…………………………………………………………………………………………………………….
Месторабота/ Университет:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Служебен адрес, телефон, е-mail:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Заглавие на доклада:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Ще участвам в присъствената сесия на конференция
□ При изнасянето на доклада ще използвам:
мултимедия □
шрайбпроектор □
Ще участвам в задочната форма на конференцията

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
29 май 2015 г. (петък)
1000 – 1015
1015 – 1030
1030 – 1115
1115 – 1230
1230 – 1400
1400 – 1530
1530– 1600
1600 – 1730
1800 – 2000
2000

Регистрация на участниците
Официално откриване на конференцията
Приветствия
Доклади и дискусии
Обяд
Доклади и дискусии
Кафе пауза
Доклади и дискусии
Свободна програма
Официална вечеря

Окончателната програма ще бъде представена при регистрацията на участниците.

