
XXX Национална конференция
по литература, история и

философия 
"Битие и време" 

 
РЕГЛАМЕНТ

ТАЗГОДИШНА ТЕМА:
"Един век в търсене на Аза
(1922 - 2022 г.)"

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
СУ за ХНИ "Константин
Преславски" - Варна и онлайн в
"MICROSOFT TEEAMS"

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:
29 април 2022 г. от 9:00 ч.

СРОКОВЕ:
Регистрация, подаване на
тема и резюме: 
до 01 април 2022 г. 
Линк към регистрацията:
https://bit.ly/3nJb6LM

Изпращане на готовите
материали: до 15 април 2022 г. 
на: suhni.konferenciq@abv.bg

I. Общи положения:
Националната конференция по литература, история
и философия "Битие и време" се организира от СУ за
ХНИ "Константин Преславски" – Варна. 
В конференцията могат да участват ученици от V до
XII клас.
Учениците са разделени в три секции и три
възрастови групи:

1. Секция "Български език и литература"
Първа възрастова група – V - VII клас 
Втора възрастова група – VIII -  X клас 
Трета възрастова група – XI -  XII клас  
2. Секция "История"
Първа възрастова група – V - VII клас 
Втора възрастова група – VIII - X клас 
Трета възрастова група – XI -  XII клас 
3. Секция "Философия"
Първа възрастова група – VIII - X клас 
Втора възрастова група – XI - XII клас 

Под ръководството на учител участниците
разработват доклади, есета, както и електронни или
визуализирани презентации, позволяващи
диалогична форма на изява. 

Цел: да се предостави възможност за творческа
изява на учениците в съответните предметни
области, да се стимулира изследователската дейност
и развитието на критическото мислене.

Награди: сертификати за участие на участници и
ръководители, а за отличилите се – грамоти и
предметни награди.

Жури: преподаватели от ВУЗ, учители, студенти. 

https://bit.ly/3nJb6LM
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II. Критерии за оценяване:
1. Задълбоченост в изследването на темата.
2. Оригиналност.
3. Начин на представяне и въздействие.
4. Лична позиция.
5. Участие в дискусиите.

ІІІ. Оформление на разработките.
Задължителен обем: до 4 (четири) страници или
представяне в рамките на 10 минути;
Големина на листа: А4;
Оформление на страницата: Portrait, Margins: Top 2,5
cm; Bottom 2,5 cm; Left 2,5 cm; Right 2,5 cm; Gutter 0;
Шрифт: Times New Roman – 12 pt;
Междуредие: 1,15;
Заглавие: с главни букви, получерно (bold), след
заглавието един празен ред (12 pt);
Автор: име, презиме и фамилия – получерно (bold);
Училище, клас: наименование на училището,
населено място, клас.
В края на разработката се вписва използваната
литература.

IV. Срокове
Регистрация, подаване на тема и резюме: 
до 01 април 2022 г. 
Линк към регистрацията:
https://bit.ly/3nJb6LM
Изпращане на готовите материали: до 15 април
2022 г. на: suhni.konferenciq@abv.bg
В имейла се посочват: трите имена на
участника, трите имена на ръководителя,
телефонни контакти и училище.

https://bit.ly/3nJb6LM
https://bit.ly/3nJb6LM
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V. Провеждане на конференцията
Конференцията ще се проведе на 29 април 2022 г. от
9:00 ч. Предлагат се две възможности за участие -
присъствено в сградата на училището или онлайн в 
"Microsoft Teams". Учениците, избрали онлайн
участие и нерегистрирани в платформата "Microsoft
Teams", ще получат на личните си имейли линк за
конферентните разговори. Необходимо е да имат
изтеглено настолното приложение "Microsoft Teams".

Програма:
Тържествено откриване и пленарен доклад на     
 проф. дн Сава Василев от ВТУ "Св. св. Кирил и
Методий": 9:00 – 10:00 ч.
Сутрешен модул: 10:00 – 12:30 ч. 
Обедна почивка: 12:30 – 13:30 ч.
Следобеден модул: 13:30 – 17:00 ч.

В седмицата след провеждането на конференцията
на сайта на училището домакин ще се публикува
окончателното класиране на учениците по секции.

Организаторите си запазват правото да създадат
видео и аудио архив от конференцията, както и да
използват материалите за публикации със запазено
авторство на участниците.

VI. Адрес за кореспонденция и лица за
контакти:
Бончо Ангелов – заместник-директор на СУ за
ХНИ "Константин Преславски" – Варна, телефон:      
052/622–334 или на: suhni.konferenciq@abv.bg
Александър Иванов – координатор, телефон:
0896818574 или на: suhni.konferenciq@abv.bg

https://bit.ly/3nJb6LM

