
 
 

По случай отбелязване на 30-годишнината на Катедра „Политология“ на Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“ ви каним на международна научна конференция на тема: 
 

Бъдещето на ЕС и Източна Европа 
27 май 2017 г., София, Aula Magna, Ректорат на СУ 

 

След 1990 година Европейският съюз имаше решаващо значение за държавите от Централна и Източна Европа. ЕС зададе основната цел на тяхното 

политическо развитие, неговата „мека сила“ повлия върху формирането на техните институции и процедури. Част от тези държави, включително и 

България, вече са членки на ЕС и неговото влияние върху тях е много по-пряко и видимо. Други се стремят към членство, а трети – като Русия – са 

тръгнали по свой собствен път, но тяхното развитие също е повлияно и структурирано от взаимодействието им с ЕС. 

В настоящия момент Европейският съюз преживява множество кризи, някои от които са изключително сериозни. Финансовата архитектура на 

Еврозоната е поставена пред изпитание. Въпреки, че апогеят на кризата беше по-скоро през 2012 г., все още остават неразрешени редица проблеми, 

свързани с фискалната координация и интеграция, която продължава да тревожи ЕС. Проблемът с публичния дълг на държавите от южната част от ЕС 

все още е тежък проблем, който хвърля сянка върху политическите процеси в Гърция, Италия и Испания. Референдумът за излизане на Обединеното 

кралство от ЕС е вероятно най-сериозният удар, който е понасял ЕС от историята на своето съществуване. Напускането на втората по големина 

икономика и на първата военна сила в ЕС без съмнение ще има тежки последици за бъдещото политическо развитие на европейското обединение. 

Мигрантската криза внася допълнително напрежение и засяга нормалното протичане на политическите процеси в ядрото на ЕС – Германия, Франция и 

Холандия. В комбинация с нарастването на терористичната заплаха, кризата създава „благоприятна“ почва за разгръщането на националистически и популистки партии, които съвсем 

открито поставят като своя основна цел дискредитирането на ЕС.  

И не на последно място, нестабилността по отношение гарантирането на сигурност на глобално ниво е все по-видима – не само заради неразрешените конфликти в Близкия Изток и 

Източна Украйна, но също и заради възраждането на авторитарните тенденции в ключови регионални играчи, като Русия и Турция. Като добавим към всичко това и факторът 

непредвидимост след избора на Тръмп за президент на САЩ, бъдещето на ЕС и Източна Европа се превръща в тема, по която има нужда от сериозна академична дискусия. 

Тематични области за дискусия 

Общ поглед към перспективите пред ЕС: разширяване или свиване?  Криза или залез на европейската демокрация: колко ефективно ЕС защитава и 

насърчава демокрацията?  Въздействието на финансовата криза върху институционалната архитектура на ЕС и неговите политическите ефекти  

Бежанци, мигранти и популисти – коя е най-голямата заплаха?  Меркел или Орбан: влиянието на популизма върху бъдещето на ЕС  Проблемът 

корупция: ще бъде ли забравен от съображения за сигурност?  Външна политика или външни политики на ЕС: Украйна, Русия и Източна Европа  

Каква е Източна Европа 27 години след падането на Берлинската стена?  Западните Балкани и ЕС: завръщане на регионите?  Турция: потенциален 

член на ЕС или негов съперник?  Сирийската криза след избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ: как се позиционира Европа?  

Важни дати: 

 до 28 април 2017 

г.: изпращане на 

заявка за участие 

 до 19 май 2017 г.: 

изпращане на 

докладите или на 

подробни 

резюмета 

(изисквания) 

Работни езици: 

 английски 

 български 

Финансови въпроси:  

 не се изисква такса 
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конференцията 
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Изисквания към докладите 

 

Докладите да се подготвят за отпечатване на Word 2003 или по-висока версия.  

Максимален обем: 10 страници, включително таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние – 1,5. 

Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4. 

Заглавие: Font: Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред). 

Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (съавторите): Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: 

Bold & Italic; Alignment: Centered. 

Висше училище/Организация/Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; 

(следва 1 празен ред). 

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines. 

Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се 

оставя празен ред). 

Таблици, графики и фигури: Центрирани и номерирани отдясно с арабски цифри. Наименованията на таблиците, графиките и 

фигурите са центрирани, като на таблиците са над тях, а съответно на графиките и фигурите под тях.  

Цитиране: Под линия, във възходящ ред, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, … 

Библиография: Следва да бъде представена по следния начин: фамилия на автора, първа буква от първото име, година на 

публикуването (в скоби), заглавие (италик), издателство и място на издаване, както и евентуално страница. Пример: Smith, D. 

(2008), The Cultural Foundations of Nations, Blackwell Publishing, Oxford, р.5. 
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