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Уважаеми колеги!

Изисквания за
участие:

1. Форми на участие : доклад/научна статия

2. Обем на доклада – до 12 стр.
3. Заявяването за участие и представянето на
доклада/статията трябва да бъде направено
до 30.04.2022 г. на посочената/ите електронна/ поща/и за връзка.
4. Текстът на доклада трябва да бъде представен на електронен носител във формат Microsoft Word 97-2010. 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, организацията, която
представляват и e-mail или
контактна информация - Times
New Roman 12, Italic.
6. Резюме на български и английски език до
200 думи, TNR 12, Italic, както и ключови думи до 5, на български и английски език .
7. Подзаглавие: Times New Roman 16, normal.
Подчертавания в текста: ITALIC (не bold).
8. Литературните източници се оформят като
endnotes в края на доклада/статията по азбучен ред на кирилица и на латиница.
Работни езици: български и английски.

Правно-историческият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград вече тридесет години се утвърждава
като център за качествена подготовка на студенти и докторанти, на осъществяване на иновативни научни изследвания в областта на
правните науки, а също така и в сферата на
международните отношения, историята, националната сигурност, публичната администрация и връзките с обществеността. Тридесет
години са повод за равносметка, гордост и
удовлетворение от постигнатите успехи, от
подготовката на студентите и тяхната професионална реализация.
Ето защо...
Конференцията има за цел да събере учени,
изследователи
и
представители от практиката, бивши и настоящи
възпитаници на факултета, за да обсъдят актуални проблеми и предизвикателствата пред съвременното общество от
гледна точка на правната
и историческата наука,
обществената и международната политика и
медийната практика. Очевидна е необходимостта от сериозна дискусия, с цел да се откроят възможни механизми за справяне със социалните и политически предизвикателства, както и да се предложат адекватни и прагматични решения.
Динамичното ни съвремие и особено
развитието на обществото през последните три
години в условията на пандемията COVID-19
изискват ясно идентифициране на проблемите, бързо адаптиране към новите реалности,
нов холистичен и интегративен подход, нови

механизми за преодоляване на различен
тип кризи, справяне с неравенствата и стимулиране на устойчивия растеж.
Пандемията COVID-19 едва ли може
да се характеризира само като здравна
криза, тя засегна множество различни аспекти от обществения живот: юридически,
икономически, енергийни, технологични,
образователни и др. Новите аспекти като
бурното навлизане на информационните
технологии във всички области на обществения живот, несъмнено имат своите правни измерения и ще бъдат в центъра на
вниманието на участниците в конференцията.
Светът по време и след COVID-19
изисква трудни отговори, основани на солидарност и отговорност, но преди всичко
на взаимодействие и сътрудничество между всички заинтересовани страни и на
всички равнища – глобално, регионално,
национално.
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Dear participants!

Participation
requirements:

1. Participants forms : report/scientific paper

2. Report/Paper volume – till 12 pages.
3. Registration form and report/paper submission must be made till 30.04.2022 sent on the
provided contacts.
4. The text of the report/paper must be submitted in electronic format in Microsoft Word 972010 format. Font and font size of the main text:
Times New Roman 12, normal;
Line Spacing - 1.5
5. Title: Times New Roman 16,
normal, CAPITAL LETTERS; below it are the names of the authors,
the organization they represent
and e-mail or contact information - Times New Roman 12,
Italic.
6. Abstract in Bulgarian and English up to 200
words, TNR 12, Italic, as well as keywords up to
5, in Bulgarian and English.
7. Subtitle: Times New Roman 16, normal. Emphasis in the text: ITALIC (not bold).
8. References: formed as endnotes at the end of
the report/paper in alphabetical order in Cyrillic
and Latin.
Conference
English.

languages:

Bulgarian

and

The Faculty of Law and History of the SouthWest University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad, for
thirty years now, has established itself as a center
for quality training of students and PhD. students,
for the implementation of innovative research in
the field of legal sciences, as well as in the field of
international relations, history, national security,
public administration, and public relations. Thirty
years are an occasion to consider the achievements and are a reason for pride and satisfaction
from the achieved successes, from the training of
students and their professional realization.
That is why...
The conference aims to
bring together scholars,
researchers and practitioners, alumni, and currently
enrolled students of the
faculty, to discuss present
issues and challenges faced
by contemporary society
from the perspective of
legal and historical science,
public and international policy and media practice. The need for a serious discussion is evident,
to identify possible mechanisms to address social
and political challenges, and to propose adequate
and pragmatic solutions.
The dynamic times nowadays, and especially the development of society over the last
three years in the context of the COVID-19 pandemic, require a clear identification of the problems, a rapid adaptation to the new realities, a
new holistic and integrative approach, new mech-

anisms to overcome different types of crises,
tackling inequalities and promotion of sustainable growth.
The COVID-19 pandemic can hardly be
characterized only as a health crisis. It has
affected many different aspects of social life:
legal, economic, energy, technological, educational, etc. The new aspects, such as the rapid
penetration of information technology into all
areas of public life, undoubtedly have their
legal dimensions and will be the primary focus of the participants in the conference.
The world during and after COVID-19
demands challenging responses based on solidarity and responsibility, but above all on
interaction and cooperation between all
stakeholders and at all levels - global, regional, national.
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