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БЮЛЕТИН (ЮНИ 2012) 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ, ТЕКУЩИ КОНКУРСИ 

ЗА ПРОЕКТИ И СТИПЕНДИИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 

 

НАУЧНИ ФОРУМИ 

 

институция  

анотация Международна конференция "Цифрово представяне и 

опазване на културно и научно наследство" - DiPP 2012 

(18 – 21.09.2012, Велико Търново) 

подробности Цел е да бъдат представени иновации, проекти и научни, 

научно-приложни разработки в областта на цифровизацията, 

документирането, архивирането, представянето и 

запазването на световно и национално материално и 

нематериално културно и научно наследство. Видове статии: 

Пълни (8-10 с.); кратки (5 с.) и проектни (5 с.). Всички 

статии трябва да бъдат написани на английски език, като се 

следва формата Springer’s Lecture Notes in Computer Science 

(LNCS). Авторите трябва ясно да посочат темата и вида на 

предложената статия. Статията трябва да се изпрати в 

doc.формат като прикачен файл. 

срокове 15 юни 2012 

повече информация 

на dipp2012@math.bas.bg;dessi@cc.bas.bg 

 

 

институция УниБИТ; Асоциация на университетските библиотеки 

(АУБ); Университетска библиотека на Икономически 

университет – Варна; Библиотека при Шуменския 

университет „Еп. Константин Преславски” 

анотация Научен семинар с международно участие 

“Информационната грамотност – модели за обучение и 

добри практики” (18-19.10.2012, Варна) 

подробности Теми: Информационната грамотност– 

научноизследователски теми, проблеми и тенденции. 

Модели за обучение и добри практики в европейски и други 

университети и библиотеки по приложението на творчески и 

иновативни подходи в методиката на обучение по 

информационна грамотност; Роля на информационната 

грамотност в съвременната информационна и образователна 

среда. Мениджърски практики и маркетингови подходи за 

популяризиране на важността от обучението и на 

програмите по информационна грамотност. Работни езици: 

български и английски език. 

срокове 20 юни 2012  

повече информация 

на 

aulcompetition@abv.bg; t.todorova@unibit.bg; 

http://www.unibit.bg/; www.aub.bg-org 

http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0
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институция УниБИТ; МГУП „Ив. Фьодоров“; Фонд „Руский мир“ 

анотация Международна конференция «Дигитализация на 

славянската книжовна култура» (13-15.09.2012, София) 

подробности Тематични области: Кирилски шрифтове и електронни 

книги; Славянското КИН в интернет; Електронни 

библиотеки и дигитализация на славянските писмени 

паметници; Електронни учебни ресурси в славистиката. 

Работни езици: български, руски, английски 

срокове 31 май 2012 

повече информация 

на forum@unibit.bg 

 

 

институция Сдружение "Образование и технологии"; Община Бургас; 

Майкрософт България; Университет "Проф. д-р Асен 

Златаров”; Регионален инспекторат по образование, Бургас 

анотация Научно-практически форум "Иновации в обучението и 

познавателното развитие" (29 – 31.08. 2012, Бургас) 

подробности Акцент са иновационните методи на преподаване и учене за 

формиране на умения, осигуряващи успешен живот и работа 

на поколенията за живота им в ХХІ век. Материалите се 

отпечатват в сп. "Образование и технологии". 

срокове 15 юни 2012 

повече информация 

на http://www.itlearning-bg.com/FORUM12/ 

 

 

институция Община Варна; СУБ 

анотация Научна конференция „Културното наследство на Варна” 

(28.09.2012, Варна) 

подробности Представяне на изследванията, свързани с варненската 

култура през вековете и нейната стойност за съвременната 

цивилизация. Работните езици на конференцията са 

български и английски. 

срокове 31 август 2012  

повече информация 

на zhelyazko_nikolov@abv.bg 
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ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 

 

институция Списание „World Journal of Islamic History and 

Civilization“ (WJIHC) 

анотация Покана за публикация, свързана с османската история и 

изследвания 

подробности Възможни теми: История на османската империя; 

Управление и политика; Образование и наука; Икономика, 

финанси и търговия; Минало и съвременно общество; 

Етнически малцинства; Младежки движения; 

Модернизация; Религиозни организации и движения; 

Джендър; Международни отношения; Военна организация; 

Вакъфи и благотворителност 

срокове 30 август 2012  

повече информация 

на m_roslan@um.edu.my 

 

 

КОНКУРСИ  

 

институция Фонд „Научни изследвания“ - МОМН 

анотация Конкурс „Финансиране на фундаментални научни и 

научно-приложни изследвания в приоритетните 

области” – 2012 г. 

подробности Приоритетни области: Енергия, енергийна ефективност и 

транспорт. Развитие на зелени и екотехнологии;Здраве и 

качество на живота, биотехнологии и екологично чисти 

храни;Нови материали и технологии;Културно - историческо 

наследство;Информационни и комуникационни технологии; 

Научни изследвания с приложения в педагогическата сфера 

срокове 46 календарни дни от датата на публикуване на обявата 

в национален ежедневник 

повече информация 

на http://www.bulfund.com 

 

 

 


