
 

 

П о к а н а  з а  у ч а с т и е   

в научната конференция „Пролетни правни дни“ 

 

Тя идва, казвайки ти: “Усмихни се, 
аз съм пролет, нося ти надежда. 

За мечтите истински бори се 
и главата си недей да свеждаш!” 

 

Из „Тя идва да ти каже “усмихни се” 
от Пепи Урдова 

 

Уважаеми колеги, 

 

Инициативата „Пролетни правни дни“ обединява поредица от събития, които 

ще се проведат в няколко поредни месеца в Юридическия факултет на Пловдивския 

университет ,,Паисий Хилендарски" - научна конференция; допълнителни научно-

практически занимания; ден на отворените врати; среща на поколенията; други прояви 

с участието на Обществото на възпитаниците (алумни) на Факултета и др.  

Планираните прояви целят да популязизират многообразието от дейности, които 

се развиват във Факултета като авторитетна научна и образователна институция. 

Повечето прояви стимулират диалога, взаимното опознаване и обмена между 

поколенията юристи от различни правни професии. Някои от тях са насочени към 

цялата правна общност, други - към сегашните и бившите студенти на Юридическия 

факултет. Не на последно място, част от събитията са пряко насочени към бъдещите 

студенти - сега желаещи да изучават специалността „Право“.  

Тъй както пролетта е символ на новото начало, събитията от инициативата 

„Пролетни правни дни“ имат стремежа да дадат това начало за правната общност. Тази 

общност, както и цялото ни общество, споделят обща надежда - към създаването на по-

добри закони, по-добро правораздаване и като цяло – към повече справедливост.  

 



 

Динамичните процеси на развитие в правото предполагат разискването на 

разнообразна юридическа проблематика, както и свободно изразяване на 

аргументирани възгледи, заемайки различни гледни точки. В конференцията 

„Пролетни правни дни“ могат да участват желаещи с доклади от всички области на 

правото, както и с интердисциплинарни изследвания, имащи значение за правната 

общност. Материалът не трябва да е предлаган в друга редакция или да е публикуван. 

Ще се радваме да се включите в организираната от нас научна конференция, 

която ще се проведе на 27 и 28 март 2020 г. в зала „Компас“ на Ректората на 

Пловдивския университет, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24.  

За участие в конференцията попълнената регистрационна форма следва да бъде 

изпратена на ел. поща: lawconference.pu@gmail.com, в срок до 16 март 2020 г. 

Докладите, представени на конференцията и оформени съобразно приложените 

изисквания, моля да се изпращат на същия е-mail до 22 юни 2020 г.  

 Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в научно рецензиран 

сборник. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

 

проф. д-р Дарина Зиновиева 

проф. д-р Григор Григоров 

доц. д-р Христо Паунов 

гл.ас. д-р Ангел Шопов 

гл.ас. д-р Димитър Ханев 

гл.ас. д-р Петя Хаджийска 

гл.ас. д-р Александър Александров 

 

Пловдив, 15 януари 2020 г. 
 


