Национално издателство
Министерство на образованието и науката

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Национално издателство „Аз Буки“ – съорганизатор на националния форум на тема
„Предизвикателства пред развитието и разпространението на българския език,
литература и култура. Контексти на изследване, изучаване и овладяване на български
език и култура в условията на многоезичие и мултикултурализъм“, отправя

ПОКАНА
за участие в тематичните сесии и дискусиите. Форумът е по повод
40 години ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“
25 години ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“
Конференцията ще се проведе на 12 април 2016 г.; 10.00 – 16 ч., зала № 114,
ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 66, корпус 1.
Необходима е предварителна регистрация при участие с доклад или презентация. Краен
срок – 31 март 2016 г.
За регистрация и повече информация: гл. ас. д-р София Мицова, тел. 0886 33 80 77
sofiamitsova@swu.bg;
sofia_alexieva@abv.bg..
Информацията трябва да се дублира и на двата имейла.
Представените на Националния форум доклади ще бъдат публикувани в специализирана
научна периодика, в т.ч. и в реферираните научни издания на Национално издателство „Аз
Буки“ – сп. „Български език и литература“, „Стратегии на образователната и научната
политика“, „Педагогика“. Списанията са представени в:
EBSCOhost Research Databases;
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).
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40 ГОДИНИ ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“
25 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

НАЦИОНАЛЕН

ФОРУМ

Предизвикателства пред развитието и разпространението на
българския език, литература и култура
(Контексти на изследване, изучаване и овладяване на български език и култура в
условията на многоезичие и мултикултурализъм)
12 април 2016 г., Благоевград
Организатори:
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“
НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА „АЗ БУКИ“
ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. Л. АНДРЕЙЧИН“ – БАН
АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА
Програма:
09.30 – 10.00
Регистрация
10.00 – 10.30
Официално откриване
10.30 – 12.00
Първа тематична сесия „Български език, литература, култура –
предизвикателствата днес“
Модератори: Филологически факултет, ЮЗУ
12.00 – 12.15
Кафе-пауза
12.15 – 13.45
Втора тематична сесия „ Българският език в дигиталната епоха:
„Написаното остава. Пиши правилно!“
Модератори: ИБЕ – БАН
13.45 – 14.00
Кафе-пауза
14. 00 – 15.30
Трета тематична сесия „Българският език в мултикултурна среда –
политики, парадигми, методики“
Модератори: АБУЧ
16.00 ч.
Закриване
------------------Форумът ще се проведе на 12 април 2016 г.;10.00 – 16.00 ч., зала № 114,
ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 66, корпус 1.
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