
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
В Х НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ „РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО” 

Имена на водещия/ водещите и кратко представяне 

Контакти: телефон, e-mail: 

Психотерапевтична школа: 

Формат на участие и продължителност на представянето 

Заглавие на презентацията 

Допълнителни изисквания, напр. Ограничение на броя участници, предварително записване, 
технически изисквания за мултимедия, флипчарт, асистиране и др. 

Описание на представянето, тема, фокус (до 200 думи) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

ЗАГЛАВИЕ - Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: All Caps; Alignment: 
Centered; First line: 0 мм. 

ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид - пълно 
собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman, Size: 12, Font 
style: Bold, Alignment: Centered; First line: 0мм. 

ЗАГЛАВИЕТО И ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се разполагат като в образеца на 
български език - през 1 празен ред. 

АНОТАЦИЯТА И КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: анотацията (ABSTRACT) в обем до 10 
реда през 1 празен ред - Font: Times New Roman; Size:10; Font style: Italic; Alignment: Justified; 
First line: 10мм; през 1 празен ред следват ключовите думи (дескриптори - КЕУWORDS) - Font: 
Times New Roman; Size:10; Font style: Italic; Alignment: Justified; First line: 10мм. И двата 
елемента са с отстъп 10 мм вляво и вдясно от рамката, ограничаваща основния текст. 

ОСНОВЕН ТЕКСТ 
Font: Times New Roman; Size: 12; First line: 10мм; Alignment: Justified; междуредово разстояние 
- Single. 
Фигурите (черно-бели) и таблиците да бъдат интегрирани в текста и да имат под тях 
номерация и наименование (центрирано). 
Формулите да имат подравнена вдясно от тях номерация - с цифри в малки скоби ( ). 
Литературата, цитирана в текста, се дава в края на доклада и не се номерира. Авторите се 
цитират с фамилия и година на публикуваната работа.  

Пример: 
Петров, И. 2018. Нови подходи към превенцията на алкохолна зависимост ... Превенция на 
зависимости, 5: 23-31. 
Scott, A. 2017 New approaches to alcohol prevention ... Addiction prevention, 18 (2): 7-16. 
Адресите за кореспонденция се изписват след последната страница като се посочват и трите 
имена на авторите, академична длъжност, научна степен, научна организация. 



Ще очакваме предложенията Ви за Вашето участие в конференцията до 30.11.2019 г. 
на e-mail  b.a.psychotherapy@gmail.com  

1. Клинично представяне на случай през текст - 90 мин.

Сесията дава възможност за представяне и клинично обсъждане на случай или
няколко кратки описания и теоретична част, които са предварително подготвени
под формата на писмени текстове за разпространяване сред записалите се
участници в ателието. Възможно е водещият да има изисквания за предварително
записване и ограничение на броя участници в сесията си.

2. Представяне на изследване – 45 мин.
Сесията дава възможност за представяне на изследване в областта на 
психотерапията (цел на изследването, начин на провеждане, резултати и). Част от 
текста трябва да бъде подготвен във вид, който да позволи презентирането чрез 
мултимедия пред участниците в ателието.

3. Научно съобщение – 20 мин.

Кратко представяне на предстоящи изследвания или други форми на научна
дейност в областта на психотерапията.

4. Дискусия по определена тема – 60 -90 мин.

Фокусираните дискусионни групи предоставят възможност за обсъждане на теми,
споделяне на добри практики, настоящи и бъдещи тенденции в близки и по-
далечни сфери на дейност. Тук по-фокусирано биха могли да бъдат обсъждани
въпроси с фокус клиничната практика в социалната работа, в областта на
здравеопазването, образованието, културата. Възможен е формат с
модератор/дискутант, които авторът да покани. Сесиите са с продължителност 60
до 90 минути.

5. Лекция / доклад – 45 мин.

При желание на лектора, текстът ще бъде включен в сборника след
конференцията. Изискването е текстът да бъде оформен по начин, описан в
Приложение 1 на последната страница на този документ.

6. Уъркшопи и демонстрации - 90 –180 мин.
Уъркшопите са с продължителност час и половина до три часа и включват
комбинация от лекции, презентации и интерактивни методи на обучение и участие
на присъстващите.
Първият ден на конференцията е предвиден за специализирани пред-конферентни
уъркшопи.

ФОРМАТИ ЗА УЧАСТИЕ 
В Х НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ „РАБОТА С ЛИПСВАЩОТО” 

mailto:b.a.psychotherapy@gmail.com


7. Постер сесия
Презентациите на постер предоставят възможност за представяне на количествени
и качествени изследвания в специално обособена галерия. Поне един от авторите
на постера трябва да присъства по време на представянето на постера.
Размери: Изработените постери не трябва да надвишават стандартния размер B1
формат (70 × 100 см), вертикално разположени. Постерите не трябва да са по-малки
от 70 см x 70 см.

8. Представяне на психотерапевтичен метод за студенти.
Предвидено е специално пространство за студенти, в рамките, на което ще бъдат
представени психотерапевтичните методи и школи в България, обучителните
институции, които ги представляват и стандартите за сертифициране в България и
чужбина. Предвижда се да бъде през втория ден.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА: 

21 февруари (петък) от 14.00 до 17.30 часа; 
Паралелни пред-конферененти уъркшопи с продължителност – 90 мин. или 180 мин. по избор 
на водещия 

22 февруари (събота) от 9.30 до 17.00 часа;  
Официално откриване, лекции, доклади, представяне на случаи, изследвания, панели за 
научни съобщения, социални събития и др. 

23 февруари (неделя) от 9.00 до 13.00 часа;  
Специална секция за студенти с представяне на психотерапевтични методи от различните 
школи, лекции, доклади, представяне на случаи, изследвания, уъркшопи, научни съобщения, 
официално закриване 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ: 

Ранна регистрация Редовна заявка Късна / На място 

до 30.11.2019 до 15.01.2020 след  15.01.2019 
Членове на БАП 70 лв. 100 лв. 130 лв. 
Нечленуващи в БАП 80 лв. 120 лв. 140 лв. 
Студенти* 60 лв. 60 лв. 60 лв. 

Такса уъркшоп** 
90 мин уъркшоп: 30 лв. 
180 мин уъркшоп: 50 лв. 

* Водещите уъркшоп няма да заплащат такса за Конференцията.
** Таксата за презентатори е 40 лв. 
*** Студенти – отнася се за незавършили студенти, според стандартната образователна 
система. 
****Такса уъркшоп – отнася се до пред-конферентните уъркшопи 
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