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                  ПОКАНА 
       за международна научна 
                 конференция 
 

  „Развитие на публичното  
                     право -  
   традиции и съвременност” 

 
            Пловдив, 23 май 2012 г. 

 
  
 

 
 Уважаеми колеги, 

 През 2012 г. се навършват 20 години от 
създаването на Юридическия факултет на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски”. За този период 
факултетът се превърна в един от най-уважаваните в 
страната и чужбина образователни центрове по право, 
но и средище на активен научен живот. 

 Във връзка с честването на юбилея и в 
навечерието на празника на българската просвета и 
култура и на славянската писменост 24 май, част от 
която е и правната култура, Факултетният съвет на 
Юридическия факултет прие решение за организиране 
на научна конференция на тема: „Развитие на 
публичното право - традиции и съвременност” и 
издаване на сборник със статии на същата тема. 

 Конференцията ще се състои на 23 май 2012 г.  и 
ще започне в 10.30 ч. в сградата на Ректората на 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. За 
участниците от София ще бъде осигурен транспорт. 

 Имаме честта да поканим всички колеги от 
Юридическия факултет на Пловдивския университет да 
участват в научната конференция, както и да 
предоставят свои статии за сборника. Отправяме 
поканата и до колегите от другите факултети на 
университета, които проявяват интерес към публичното 
право от Древността до наши дни. 

 Поканата е отправена и до всички колеги, които 
преподават публичноправни науки в университетите в 
чужбина. Към момента готовност да участват в  
конференцията и да изпратят свои статии за сборника са 
изразили професори от испански университети, които 
имат значителен научен принос и работят по проекти за 
изследване на еволюцията на институтите, идеите и 
принципите от римското право до съвременното право в 
Европа.  

 Конференцията ще се проведе на български език 
с осигурен превод за участниците от чужбина. 
Предвижда се време за всяко изказване от 10 минути. 
Статиите, които ще бъдат представени за сборника, да 
не надвишават 15 стандартни страници (по 1800 знака) с 
резюме на английски език до 15 стандартни реда.  

  Поканваме всички, които желаят да участват в 
конференцията, да представят темите на своите 
изказвания по електронен път на адреса на факултета - 
law@uni-plovdiv.bg или на колегата проф. д-р Малина 
Новкиришка- mnovkirishka@abv.bg до 25 април 2012 г. 
Статиите можете да изпращате на същия адрес до 30 
септември 2012 г. Издаването на сборника е 
предвидено да края на 2012 г.  
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