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П О К А Н А 

Национална кръгла маса „МОРЕТО – ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА” 2019 

организирана от Черноморския институт– Бургас  

Уважаеми дами и господа,  

Скъпи приятели, 

Отворена е програмата за Националната кръгла маса за 2019 година под наслов  

„ МОРЕТО И ХОРАТА “  

Организационният комитет на Националната кръгла маса Ви кани да се включите в 

работата на НАЦИОНЛНАТА КРЪГЛА МАСА, която ще се проведе на 1 ноември 2019 г. в 

Бургас. Точното място на заседанията ще съобщим допълнително.  

Тематичните направления, по които ще работи Кръглата маса, са следните:  

 Морето – политика и икономика 

 Морето – околна среда и екоиновации 

 Морето – бит и култура  

Ще се радваме отново да бъдем заедно, обединени от идеите за развитие на 

Черноморския регион, за съхраняване културата и традициите на морските и речните 

региони, за интеркултурното взаимодействие,  за развитие на екоиновациите в морските 

технологии и морския туризъм, за екосистемните  политики и услуги, за политиките към 

влажните зони и за всичко, което е в интерес на хората и региона.  

Изложенията трябва да бъдат с продължителност не повече от 15 минути. Ще имате 

възможност и за мултимедийно представяне. Текстовете на участниците ще бъдат 

издадени в електронен сборник, като обемът им не бива да надхвърля 8 страници, заедно 

със снимковия материал (Thimes New Roman; space 1,5; size 12; /картинните и снимкови 

материали се представят като отделни файлове/).  

 

Очакваме ви!  
Патрон Маруся Любчева, Основател на Черноморски институт, член на ЕП мандат 

2007 – 2009, 2013-2014 



 
ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ 

 

 

 

Можете да изпратите заявките си за участие най-късно до 01 ноември 2019 г. на имейл-

адреса на Черноморски институт: black_sea_institute@abv.bg  

Можем да Ви предложим логистика за осигуряване на нощувка в деня, предшестващ 

конференцията, както и вечерта след нея на приемливи цени. Ако желаете да се 

възползвате от това предложение, Ви молим при заявката да ни посочите датите, за които 

желаете да Ви направим резервация.  

Организационен комитет:  

Председател Милен Димитров, Председател на УС на Черноморски институт ;  

Организационен секретар Ивелина Петрова;  

Научен ръководител Проф. Иван Маразов;  

Научен консултант Проф. Диана Радойнова,  Директор на Колежа по туризъм към 

Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ 
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