
НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА  

“КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – ВАРНА 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

ЗА УЧАСТИЕ  В 

XXIII   НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И  

ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ   

НА  ТЕМА: 

                               „ Да твориш, означава да живееш два пъти” 

 
 

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 24 април  2015 година 

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  

 

 Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства  

“Константин Преславски” – Варна 

 

1.  В конференцията могат да участват ученици от V до XII клас  и преподаватели по 

съответните предмети. 

2. За участие се допускат доклади, есета, както и електронни или визуализирани 

презентации, позволяващи диалогична форма на изява. 

3. Обем на предлагания материал - 4 ( четири ) стандартни страници –  ( Times New Roman-

12; 80 символа на ред; 30-33 реда ) или участие в рамките на 10 минути. 

3.  Резюме на доклада или участието да се представи в талона за участие. 

4. Докладите трябва да бъдат предложени и в електронен вид –  CD с цел публикация. 

5. Готовите материали в печатан и електронен вид (заедно с талона за участие) да бъдат 

изпратени до 20.04.2015 година на адрес: 

 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства 

“Константин Преславски”  

За Националната конференция 

Ул. “Атанас Георгиев” 20 

9000 гр. Варна  

Телефон за връзка: 052 / 622-334 

 

6. Във връзка с осигуряването на евентуални нощувки е необходимо да се обадите в 

указания срок на посочения телефон, за да ни уведомите за броя им, часа на пристигане на 

групата, името на ръководителя с координати за връзка. 

 

При настъпили промени в регламента ще бъдете уведомени предварително. 

 

Допълнителна информация може да получите от пом. директор Бончо Ангелов на телефон: 

052 / 622 – 334  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА 

“КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” – ВАРНА 

 

ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ 

( попълва се от всеки участник ) 

В XXIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

, ИСТОРИЯ И 

ФИЛОСОФИЯ   

НА  ТЕМА: 

                                   „ Да твориш, означава да живееш два пъти” 
 

 

Име / Презиме / Фамилия на участника: Училище, клас: 

 

Адрес: 

 

Адрес на училището: 

Телефон: Телефон, факс  

Е-mail: Научен ръководител: 

 

 
Желая да участвам с:              

    Доклад    Есе                                        Друга форма ( рецитация, 

          презентация, театрална  

          изява или други ) 

в  секция:   

                 Български език           История               Философия 

                   и литература        

 
Заглавие на материала: 

 

 

Резюме ( до 100 думи ): 

 

 

 

 

 
Необходимо оборудване:  

 

           Аудиокасетофон   Мултимедия   Шрайбпроектор   Друго-вид 

 

Талонът за участие трябва да бъде върнат не по-късно от 20 .04 .2015 г. на адрес: 

Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “К.Преславски” 

ул. “Атанас Георгиев” 20; 9000 гр.Варна; За Националната конференция 

Телефони за контакти: Секретариат 052/622 – 337. Пом. директор 052/622 – 334 

 

 

 

 

                                                           

 Участниците в тази секция трябва да са подготвени за обща дискусия по темата. 


