НАУЧНА СЕСИЯ
НА
КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ПУБЛИЧНА
АДМИНИСТРАЦИЯ”
На 25.10.2016 г. в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит
Рилски” - Благоевград, се проведе научна сесия на тема: „Съвременни
предизвикателства пред националната сигурност на България – динамика
на конфликтите”. Сесията бе организира от катедра „Национална
сигурност и публична администрация” и е първата научна проява на найновата катедра в Правно-историческия факултет. Проявата бе посветена на
40-годишнината от създаването на Югозападен университет „Неофит
Рилски” и 25-годишнината от създаването на Правно-историческия
факултет.
На сесията присъстваха: преподаватели от Югозападен университет
„Неофит Рилски” – Благоевград и от ВА „Г.С. Раковски” – София;
представител на издателство „Изток - Запад”; Г-жа Любка Костадинова,
секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора – Благоевград;
студенти от Правно-историческия факултет.
В рамките на сесията бяха представени книгите: Тероризмът –
абстракции и реалности, с автор д-р Петър Маринов; Стратегически
анализ, мениджмънт и управление, с авторски колектив: проф. д-р Стойко
Стойков, доц. д-р Валентин Василев, гл.ас. д-р Гергана Кресналийска, ас.
д-р Олга Чорбаджийска.
Научната сесия беше открита от проф. д.н. ген. майор Валери
Лазаров, ръководител на катедра „Национална сигурност и публична
администрация“.
Кратко представяне на книгата „Тероризмът – абстракции и
реалности” и автора направи проф. д-р Стойко Стойков. В книгата на д-р
Петър Маринов е направен опит да бъде запълнена липсата на системно и
в цялостен обем научно-приложно изследване на предизвикателствата
пред съвременния свят, които не се включват вече дори в най-широките
определения за национална сигурност, дефинирани в научните разработки
само допреди едно десетилетие.
Проф. д-р Стойко Стойков представи и книгата-учебник
„Стратегически анализ, мениджмънт и управление”. Трудът включва
теоретични анализи и оценки на основните процеси и тенденции в
управлението на организациите и предлага някои възгледи и насоки за
изграждане и усъвършенстване на тяхната дейност.
На форума преподаватели и студенти очертаха съвременните
предизвикателства пред националната сигурност на България в контекста
на динамиката на конфликтите.
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