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Резюме: Българската мечта – симбиоза на смисъл, действие и развитие (позитивна концепция). 

Характеристики на идентичността, теория за душата и българските архетипове. 

Методология на разбирането – факти, контекст, интердисциплинарен обмен на знания, 

консенсусна  матрица и комплекс от инструменти. Необходимост от нова цивилизационна 

философия, начин на мислене, интегративни критерии, човекът на настоящето и бъдещето – 

параметри за постоянни инвестиции, трансформации и баланси, комбинации от индекси, 

сравнения и предпоставки. 

Ключови думи: позитивност, идентичност, теория на душата, архетипове, методология на 

разбирането. 

 
Abstract: The Bulgarian Dream - a symbiosis of meaning, action and development (positive concept). 

Identity characteristics, theory of the soul and Bulgarian archetypes.Methodology of understanding - 

facts, context, interdisciplinary knowledge sharing, consensus matrix and toolkit. Need for a new 

civilizational philosophy, way of thinking, integrative criteria, the person of the present and the future - 

parameters for constant investments, transformations and balances, combinations of indices, 

comparisons and preconditions. 
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Структура на разработката – до 8/9стр./ Development structure - up to 8/9 

pages. 

 

 Въведение / Introduction 

 Националните мечти следват ………….  

 

Изложение на основни тези (изследвания) и аргументи – освен аналитични 

текстове, но и доказателства, опиращи се на изследвания, тенденции, полемика 

по алтернативи.../ Presentation of the main theses (research) and arguments - in 

addition to analytical texts, but also evidence based on research, trends, controversy 

over alternatives ... 

    I. „Наука за душата“в търсенето на идентичността – теоретични интерпретации, 

интердисциплинарни подходи, геостратегически тенденции и измерения 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

    II. Архетиповете на българската молитва, страдания и възторзи 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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III. Методология на разбирането – фактите, контекста и консенсусната матрица 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

  IV. Към нова цивилизационна философия и интегративни критерии 

 

 

 Изводи и обобщения 

 

Представят се под формата на препоръки, обобщаващ опит /в рамките на 

5-8 извода/, вписващи се като визия за развитие и перспективи по отношение на 

избраната тема и изследваното явление, които ще оформят акцентите в т. нар. 

Меморандум на развитието – обвързани с поставените цели и задачи по темата на 

конференцията, предназначени за актуална дискусия и водещи към приносни 

моменти. Меморандумът се оформя на основата на тези базисни елементи.  

Conclusions and generalizations 

They are presented in the form of recommendations, summarizing experience / 

within 5-8 conclusions /, fitting as a vision for development and perspectives on the 

chosen topic and the studied phenomenon, which will shape the emphasis in the so-called 

Memorandum of Development - bound with the set goals and tasks on the topic of the 

conference, intended for current discussion and leading to contributing moments. The 

memorandum is formed on the basis of these basic elements 

 

Заб. Дава се възможност за допълнително преработване (корекция) на 

разработката по зададения стандарт -  след участие с презентация или изява с 

мнение в  процеса на дискусии в определените сесии и  кръгли маси. 

 

 

 

 Литература 

 

Литературните източници на кирилица трябва да бъдат представени 

транскрибирани на латиница. 

Източници извън основната литература, интернет източници и пояснения се 

включват в раздел Бележки (Notes), преди списъка с литература. Цитирането е с 

последователни арабски цифри като горни индекси (superscript) и затваряща кръгла 

скоба или (не се препоръчва) като бележки под линия (footnote). 
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