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ПОКАНА
за участие в

Международна ономастична конференция в чест на 80-годишнината на
проф. дфн Л. Селимски на тема
"Апелатив и онома. Аспекти на научното изследване"
Центърът по българска ономастика “Проф. Николай Ковачев” при Великотърновския
университет “Св. св. Кирил и Методий” най-учтиво Ви кани да вземете участие в поредната
Международна научна конференция по ономастика "Апелатив и онома. Аспекти на
научното изследване", която ще се проведе на 26–28 септ. 2019 г.
Работни езици: английски, немски, френски, руски и всички славянски езици.
Заявки за участие се приемат до 31.05. 2019 г. на адрес:
5003 Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 2
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Център по българска ономастика „Проф. Николай Ковачев”
и на E-mail: (cbo_vtu@abv.bg)
Телефон за контакти: 062/ 650 993.
Лица за контакти:
доц. д-р Анелия Петкова – директор на ЦБО (aneliapetkova@abv.bg)
Соня Семова – специалист в ЦБО – (sxs_vt@abv.bg)
Таксата за участие е 40 лв. за българските участници и 30 евро за чуждестранните и
може да бъде заплатена предварително в Алианц Банк, клон Велико Търново (БИН - BUIN
BG SF) по банкови сметки (BG 20 BUIN70013452500022 – бюджетна валутна в евро; BG 50
BUIN70013152500016 – бюджетна в лева) или в деня на регистрацията на място.
Текстът на докладите трябва да бъде предаден на електронен и хартиен носител до
края на 2019 г. Указания за графичното им оформление ще бъдат изпратени допълнително
на заявилите участие.
От Организационния комитет
РЕКТОР

062/62-01-89

http://www.uni-vt.bg

тел. на ЦБО 062/65 09 93
E-mail cbo_vtu@abv.bg

Invitation
to participate in the International Conference on Onomastics in honour of Prof. Dr. L. Selimski,
marking his 80th anniversary “Apellative and onoma. Aspects of Scientific Research”

The Professor Nikolai Kovachev Centre of Bulgarian Onomastics with St. Cyril and St.
Methodius University of Veliko Turnovo kindly invites you to participate in the next International
Scientific Conference which will take place on September 27th – 29th, 2019.
Working languages are English, German, French, Russian and all Slavic languages.
Applications for participation will be accepted till May 31th, 2019 at the following address:
2 T.Turnovski Str.
Veliko Turnovo 5003
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
The Professor Nikolai Kovachev Centre of Bulgarian Onomastics
and to email: cbo_vtu@abv.bg
Contact phone: 062/ 650 993
Contact persons:
Professor Anelia Petkova, Dr.habil, CBO Director
Sonya Semova – CBO specialist
The participation fee is € 30 and can be paid in advance in Allianz Bank – Veliko Turnovo
(BUIN BG SF) by bank accounts (BG 20 BUIN70013452500022 - budget in euro currency; BG
50 BUIN70013152500016 - budget in lev) or on the day of registration of place.
The papers in full text should be handed over to organizers by the end of the 2019.
Instructions to applicants for the graphic layout of the papers will be sent later.
From the Organizing Committee
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ПРИГЛАШЕНИЕ
на участие в международной конференции по ономастике, посвященной 80-летию
профессора Л. Селимского Апелатив и онома. Аспекты научного исследования
Центр болгарской ономастики им. професора Николая Ковачева Великотырновского
университета им. святых Кирилла и Мефодия приглашает Вас принять участие в очередной
Международной научной конференции по ономастике под названием "Апелатив и онома.
Аспекты научного исследования", которая состоится 27–29 сентября 2019 г.
Рабочие языки: английский, немецкий, французский, русский и все славянские
языки.
Заказ на участие просим отправлять до 31 мая 2019 г. по адресу:
5003 Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 2
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Център по българска ономастика „Проф. Николай Ковачев”
или по электронному адресу: (cbo_vtu@abv.bg)
Телефон: 062/ 650 993.
Лица для контактов:
доц. д-р Анелия Петкова – директор ЦБО (aneliapetkova@abv.bg)
Соня Семова – специалист ЦБО – (sxs_vt@abv.bg)
Организационный взнос (30 евро) может быть оплачен предварительно в Алианц
Банк - Велико Търново (БИН - BUIN BG SF), по банковым счетам (BG 20
BUIN70013452500022 – бюджетный валютный в евро; BG 50 BUIN70013152500016 –
бюджетный в левах) или при регистрации участников конференции.
Тексты докладов принимаются в электронном и печатном виде до конца 2019 года.
Указания на графичное оформление будут отправлены участникам по электронному адресу.
Оргкомитет
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