
Покана за участие във Втора студентска лингвистична 
конференция

Философски факултет на Университета в Загреб     3.05. - 5.05.2013 г.

Уважаеми,

С голямо удоволствие ви уведомяваме, че на Филологическия 
факултет на университета в Загреб от 3 до 5 май 2013 ще се проведе 
втора регионална Судентска лингвистична конференция (Стуликон).

Целта на Стуликон е да събере студентите от бакалавърските и 
магистърските курсове  с езикова насоченост  от университетите в 
региона,  за  да  насърчи  тяхното  сътрудничество.  Поканата  е 
отправена и към студентите, които се занимават с езика  от гледна 
точка  на  други  научни  дисциплини  (психология,  педагогика, 
соцциология,  антропология  и  други),  за  да  се  осъществи 
интердисциплинарен подход  към  феномените на езика.

Заявленията за участие могат да се изпращат на имейл адрес 
stulikon2013@gmail.com  Заявлението трябва да съдържа:

1. Име на автора

2. Наименование на предложения доклад

3. Резюме на доклада (до 500 думи)

4.

5. Научна област на доклада

Предложеният  доклад  може  да  бъде  в  една  от  следните 
области:  фонетика,  фонология,  морфология,  синтаксис,  семантика, 
прагматика, социолингвистика, история на езика, психолингвистика, 
усвояване на езика, приложна лингвистика, компютърна лингвистика 
и други езикови дисциплини. Краен срок за подаване на резюмето  е 
31.12.2012 г. до 23:59 ч. 

Съобщение  за  резултатите  от  заявените  доклади  ще  бъде 
изпратено  най-късно  до  1.03.2013  г. Всеки  кандидат  може  да 
участва  най-много  с  два  доклада,  един  самостоятелен  и  един  в 
съавторство.  Максималният  брой  на  съавторите  е  четирима. 

mailto:stulikon2013@gmail.com


Официални  езици  на  конференцията  са  всички  южнославянски 
езици.

Очаквана  продължителност  на  представянето  е  20  минути, 
след  което  следват  10  минути  за  дискусия. Програмата  на 
конференцията  ще  бъде  публикувана  навременно  на  интернет 
страницатата. Предвижда се публикуване на  сборник с докладите, 
представени  на  конференцията.  Кандидатите,  чиито  резюмета  са 
одобрени,  трябва  да  се  регистрират  на  имейл  адрес 
stulikon2013@gmail.com. 

Крайният срок за регистрация е 1.04.2013 г. Регистрацията на 
всички участници е безплатна.  Официалните изисквания  за писане 
на  докладите  могат  да  бъдат  намерени  на  уебсайта  на 
конференцията.  Информация  за  довършителните  работи  ще  бъдe 
допълнително публикуванa на  интернет  страницата 
http://www.ffzg.unizg.hr/stulikon/. Подробна  информация  относно 
конференцията и заявяването на докладите може да бъде намерена 
на  интернет  страницата  http://www.ffzg.unizg.hr/stulikon/ . 
Допълнителни  въпроси  или  коментари  могат  да  се  изпращат  на 
имейл адрес stulikon2013@gmail.com или на  Фейсбук страницата 
на конференцията https://www.facebook.com/stulikon2013.

Сърдечно,

Студентки и студенти от Философския факултет на Университета в 
Загреб
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