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БЮЛЕТИН (АПРИЛ 2009) 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ, ТЕКУЩИ КОНКУРСИ ЗА 

ПРОЕКТИ И СТИПЕНДИИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 
 

 
НАУЧНИ ФОРУМИ 
 
 
институция Атински институт за образование и изследвания (Athens 

Institute for Education and Research) 
анотация VІІ Международна конференция  “От древно към 

модерно” (From Ancient to Modern), 28-31 декември 2009, 
Атина, Гърция 

подробности Специални сесии: Древна Гърция и Римска история, 
културна история, история на религията, история на 
изкуството, икономическа, политическа и социална история, 
спортна история (история на олимпийските игри), история 
на науките, история на философията, интелектуална 
история, модерна американска история, латиноамериканска 
история, африканска история, азиатска история, европейска 
история, личности по философия и история, взаимодействия 
на цивилизациите (Изток-Запад, Север-Юг), историография, 
опазване и бъдеще на историческите изследвания . Избрани 
статии ще бъдат публикувани в специален том. 

срокове 
29 май 2009 

повече информация 
на 

резюме до 300 думи на Dr. Nicholas Pappas, е-mail: 
atiner@atiner.gr. 

 
 
институция Регионален исторически музей - Търговище 
анотация ІІІ Национална научна конференция „Панаири, пазари, 

тържища в българските земи”, 5-6 юни 2009, Търговище 
подробности Теми:  развитие на стоково-паричните отношения в 

българските земи и на техните главни средоточия - пазарите, 
панаирите и тържищата, в археологически, исторически, 
икономически, етнографски и туристически аспект. Ще бъде 
издаден сборник с докладите. 

срокове 
10 април 2009  

повече информация 
на 

тел. 0601/6 52 16, Магдалена Жечева; е-mail: 
trgmuseum@abv.bg 

 
 
институция Централноевропейски университет – Будапеща,  Катедра 

"Социология и социална антропология" 
анотация 

Докторантска конференция "Политики на неравенство и 
различие: Критични подходи в социологията и 
антропологията", 12 - 13 юни 2009, Будапеща 
 

http://www.atiner.gr/docs/History.htm�
http://www.atiner.gr/docs/History.htm�
http://www.atiner.gr/docs/History.htm�
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подробности Теми: Етнизация на бедността; Национализмът и неговите 
други;  Политики на пространството и ‘право към града’; 
Управление на неравенството 

срокове 
31 март 2009  

повече информация 
на 

Резюме от 300 думи изпращайте на: Kristóf Szombati, 
szombati_kristof@phd.ceu.hu; Florin Faje, 
faje_florin@student.ceu.hu; Judit Veres, 
veres_judit@phd.ceu.hu; Gábor Scheiring, 
scheiring_gabor@phd.ceu.hu 

 
 
институция Великотърновският университет "Св. св. Кирил и 

Методий" 
анотация “Модернизация на хуманитарното образование в 

условията на Болонския процес в страните от 
Европейския съюз и Русия”, 27-30 май 2009, Велико 
Търново 

подробности Тематични направления: Болонският процес като нов фактор 
за интегриране на образованието във висшето училище.; 
Качеството на обучението в Русия и страните от 
Европейския съюз: система, модели на управление, 
тенденции на развитие; Иновационни методи на преподаване 
в сферата на висшето образование. Ролята на 
международното сътрудничество в развитието и 
разпространението им; Новите информационни технологии в 
процеса на преподаване;  Междукултурният диалог в 
научната и образователната сфера на съвременната 
хуманитаристика.  

срокове 
30 март 2009 

повече информация 
на vtu.konf.maj2009@gmail.com 
 
 
институция ЮНЕСКО 
анотация Световна конференция за висшето образование “Новите 

предизвикателства на Висшето образование”, 6-8 юли 
2009, Париж, Франция 

подробности  
срокове 

 
повече информация 
на www.unesco.org/education/hed. 
 
 
институция Филологически факултет и Катедра по българска 

литература и теория на литературата, Пловдивски 
университет “Паисий Хилендарски” 

анотация 
Научна конференция "Литературният скандал. 
Скандалът като литература", 28-29 май 2009, Пловдив 
 

подробности  

mailto:szombati_kristof@phd.ceu.hu�
mailto:faje_florin@student.ceu.hu�
mailto:veres_judit@phd.ceu.hu�
mailto:scheiring_gabor@phd.ceu.hu�
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срокове 
30 март 2009 

повече информация 
на bltlkonf@abv.bg; Д. Димитрова 
 
 
институция Изследователски център за идентичностни и 

миграционни въпроси, Факултет за политически науки и 
комуникация, Университет в Орадеа 

анотация 
Международна конференция "Посткомунизмът и новата 
европейска идентичност", 5 -7 ноември 2009, Орадеа, 
Румъния 

подробности Теми: Идентичност и мобилност в Европа; Образът на нова 
Европа в медиите; Институционални промени и 
демократични реформи след падането на комунизма. 
Избрани доклади могат да бъдат публикувани в Journal of 
Identity and Migration Studies 

срокове 
15 юли 2009 

повече информация 
на кратко резюме (250-300 думи) изпращайте на: contact@e-

migration.ro; www.e-migration.ro 

 
 
институция Исторически факултет, СУ “Св. Климент Охридски” 
анотация Кръгла маса “Empires аnd Peninsulas. Southeastern 

Europe between Carlowitz and the Peace of Adrianople, 
1699-1829 (Society, War, Transition)”, 9-10 октомври 2009, 
София 

подробности Работни езици на кръглата маса - български и английски 
език. Докладите ще бъдат публикувани в отделен том.  

срокове 
15 май 2009 

повече информация 
на 

резюме на максимум от 500 думи изпращайте на: 
balkanroundtable@clio.uni-sofia.bg, vaniaracheva@abv.bg, 
mariabaramova@yahoo.com 

 
 
институция Институт за маркетинг, Факултет по икономика и 

бизнес, Мариборски университет, Словения 
анотация ІІІ Международна конференция „Предизвикателства на 

теорията за маркетинга в обществата в преход” , 24-25 
септември 2009, Марибор 

подробности  
срокове 

6 април 2009  
повече информация 
на 

Резюме от 300 – 500 думи изпращайте на:  e-mail: 
info.mtc@uni-mb.si; тел.: +386 2 22 90 342; http://mtc.epf.uni-
mb.si 

 
 
 
 

mailto:bltlkonf@abv.bg�
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http://www.e-migration.ro/�
mailto:info.mtc@uni-mb.si�


 4 

институция  
анотация 2nd International Workshop on Social and Personal 

Computing for Web-Supported Learning Communities 
(SPeL 2009),  15-18 септември 2009, Милано, Италия  

подробности Теми: e- Learning, Social Networks and Web; Personalization 
and focuses on the application of Web; Intelligence research 
paradigm to the next generation of e-learning systems. 

срокове 
30 април 2009 

повече информация 
на http://software.ucv.ro/~popescu_elvira/spel2009 
 
 
институция  
анотация 10th IASTED International Conference on 

Artificial Intelligence and Applications, 15 – 17 февруари 
2010, Инсбрук, Австрия 

подробности  
срокове 

15 септември 2009 
повече информация 
на http://www.iasted.org/conferences/home-674.html 
 
 
институция INSTICC (Institute for Systems and Technologies of 

Information, Control and Communication) 
анотация 2nd International Conference on Agents and Artificial 

Intelligence (ICAART), 22 -24 януари 2010, Валенсия, 
Испания    

подробности  
срокове 

28 юли 2009 
повече информация 
на 

http://www.icaart.org/ 
 

 
 
институция Факултет по литература, Университет в Бъкъу, Румъния  
анотация Международна конференция „Индивидуални и 

специфични знаци. Културни пространства и 
идентичности във взаимодействие” (Individual and 
Specific Signs. Cultural Spaces and Identities in 
(Inter)action), 16-17 октомври 2009, Бъкъу, Румъния  

подробности Интердисциплинарна конференция – филология, 
комуникационни науки, история, психология и социология, 
икономика, лингвистика. Теми: език и действие; дискурс и 
власт; литературният текст и неговият социален контекст; 
театър и общество; типове взаимодействия.  

срокове 
20 септември 2009  

http://software.ucv.ro/~popescu_elvira/spel2009�
http://www.iasted.org/conferences/home-674.html�


 5 

повече информация 
на http://interstud.blogspot.com/; elenabonta@yahoo.com 
 
 
 
институция Московски държавен университет по печата 
анотация Международен фестивал по книгопечатане и ИТ 

(Медиафест), 27-30 октомври 2009, Москва  

подробности Фестивалът ще включва научна и техническа конференция; 
семинар, майсторски класове, състезания на студенти и 
докторанти.  

срокове 
 

повече информация 
на http://mediafest.hi-edu.ru/; popov@hi-edu.ru 
 
 
институция ICST 
анотация 1st International ICST Conference on Public Safety 

Communication, 1-3 декември 2009, Лисабон, Португалия  
подробности Области: Critical Infrastructure Protection (CIP), Public Safety 

Communications (PSC), Network Resilience and ICT Trust and 
Security. 

срокове 
26 юли 2009 

повече информация 
на http://commsafe.eu/ 
 
 
институция Нов Български университет 
анотация 

Конференция "Уилям Гладстон, викторианство и 
национализъм в историческа и литературна 
перспектива", 20-21 ноември 2009, София 

подробности Работни езици: български, английски. Теми: Гладстон и 
викторианството; Европейски национализъм и 
самоопределение; Език и политика; Европейската сцена и 
хуманитарната намеса. 

срокове 
31 юли 2009 

повече информация 
на 

резюме до 200 думи изпращайте на доц. Румен Генов: 
genov@nbu.bg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://interstud.blogspot.com/�
http://mediafest.hi-edu.ru/�
mailto:popov@hiedu.ru�
http://commsafe.eu/�
mailto:genov@nbu.bg�
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КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТИ 
 
институция Програма ТЕМПУС ІV 
анотация Конкурс за проектни предложения “Реформа във 

висшето образование посредством международно 
университетско сътрудничество” 

подробности  
срокове 

28 април 2009, 16 ч. ЦЕВ 
повече информация 
на 

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/ 
 

 
 
институция Дирекция „Научни изследвания”, МОН 
анотация Национален конкурс „Млади таланти”- 2009 

 
подробности Участници: ученици и студенти в първи курс от цялата страна, 

родени между 1 януари 1989 г. и 20 септември 1994 г.; 
Подготовка на научноизследователски или иновационни проекти в следните 
научни области: естествени науки; социални науки; комуникационни и 
информационни технологии. 

срокове 
30 април 2009  

повече 
информация на 

М. Шахпазова, тел. 02/ 92 17 546, е-mail: m.shahpazova@mon.bg; Условия и 
формуляри от 
http://www.mon.bg/opencms/opencms/top_menu/science_researches/competition
s/09-04-30_MT-2009_konkurs.html 

 
 
институция Програма “Хора” на 7 Рамкова програма за научни 

изследвания на ЕК 
анотация Конкурс за проектни предложения в подкрепа за 

транснационално функциониране на мрежата за услуги 
EURAXESS 

подробности Финансиране на два типа дейности: 1. “Координационни 
(или мрежови) дейности”, насочени към изследователски 
дейности и политики, 2. “Подкрепящи дейности”, насочени 
към изпълнението на рамковата програма и подготовката на 
бъдещи изследователски и технологични политики на 
общността или развитието на съгласуваност с други 
политики или стимулиране, насърчаване и подпомагане 
участието на МСП, организации на гражданското общество 
и техни мрежи или малки изследователски екипи и 
новосъздадени или дистанционни изследователски центрове 
в дейностите от сферата на специфична програма 
“Сътрудничество”. 

срокове 
22 април 2009, 17 ч. ЦЕВ 

повече информация 
на http://cordis.europa.eu/fp7/ 
 
 
 

http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/�
mailto:m.shahpazova@mon.bg�
http://cordis.europa.eu/fp7/�
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институция Историческата електронна мрежа на европейските 

младежи  EUSTORY 
анотация Общоевропейска инициатива за събиране на спомени (от 

родените между 1980 и 1991 г.). Он-лайн конкурс 
(www.1989history.eu) 

подробности Проектът е насочен към всички, които са родени между 
годините на Полската стачка от 1980 г. и разпадането на 
Съветския съюз през 1991 г. Онлайн конкурсът 
(www.1989history.eu) ще присъди награда от 20 000 Евро, 
която ще бъде връчена ноември на церемония в Брюксел. 
Идеята на проекта е да си спомним този момент с помощта 
на: снимки, пощенски картички, писма, дневници, 
вестникарски статии, всичко, което може да служи като 
визуална памет за онова време. От най-голям интерес са 
личните вещи и свидетелства - не само от Изток. Хората на 
Запад също имат своите спомени от 1989 - новодошлите от 
Изток или техните собствени пътувания в тази посока. 

срокове 
30 юни 2009 

повече информация 
на www.1989history.eu 
 
 
 
 
СТИПЕНДИИ 
 
институция Комисия “Фулбрайт”, САЩ 
анотация Конкурси за академични стипендии през учебната 

2010/2011 година 

подробности Стипендии “Фулбрайт” за: 1. преподавателска и 
изследователска дейност (5 месеца); 2. за магистърски и 
докторски програми и специализации (10 месеца); 3. за 
докторанти в областта на природо-математическите науки и 
технологиите (5 години);  
Съвместна стипендия за: магистри по бизнес администрация 
“Фулбрайт – Бизнес колеж Прайс към университета на 
Оклахома” (2 години); за магистърски програми “Фулбрайт – 
Институт Благодарност към Скандинавия”(10 месеца);  
Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и 
частния сектор (10 месеца)  
Стипендия за развитие на гражданското общество съвместно 
с Тръст за гражданско общество в Централна и Източна 
Европа (3-5 месеца)  

срокове 7 септември 2009; за докторски програми в областта на 
природо-математическите науки и технологиите:  
30 май 2009 

повече информация 
на 

http://www.fulbright.bg; бул. „Стамболийски” 17, ет.1, ст. 
9,15; тел. 980 8212,  981 6830, 

http://www.1989history.eu/�
http://www.1989history.eu/�
http://www.1989history.eu/�
http://www.fulbright.bg/�
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институция Университетски център „Св. Игнатий”, Антверпенски 

университет 
анотация Лятно училище „Религия, култура и общество”, 30 

август – 6 септември 2009, Антверпен, Белгия 
 

подробности Предназначено за докторанти. Предвиждат се лекции на 
водещи специалисти и семинари с представяне на 
докторските проекти на участниците. Храната, 
настаняването се поемат от организаторите, участниците 
заплащат само пътни разноски. 

срокове 
26 април 2009 

повече информация 
на 

Формуляри на : http://www.ucsia. org; http:///www. ucsia.org/ 
summerschool 

 
 
институция Дом на науките за човека и обществото (София),  с 

подкрепата на Дом на науките за човека (Париж) и на 
Министерство на външните работи на Република 
Франция 

анотация Програма за стипендии за млади български изследователи в 
областта на социалните и хуманитарни науки (история и 
история на изкуството, социология, антропология, 
политология) 

подробности Два типа стипендии: 1. за докторанти, чиято дисертация е в 
завършващ стадий, на възраст до 30 години; 2. за 
постдокторални изследвания в цитираните области, 
предложени от университетски преподаватели или научни 
сътрудници от БАН на възраст до 40 години. Пакетът 
документи се подава на български и на френски, английски 
или немски език. Той включва попълнени формуляри, 
автобиография, списък с публикации, фотокопия на 
необходимите дипломи, две препоръки и индивидуален 
изследователски проект. 

срокове 
29 aприл 2009   

повече информация 
на 

Формулярите се получават от: бул. „Цариградско шосе” 125, 
бл. 1, етаж V, стая 511, тел./факс. 870 53 76, Жана Дамянова; 
jdamianova@yahoo.com 

 
 
 
 

http://www.ucsia.org/�
http://www.ucsia.org/summerschool�
http://www.ucsia.org/summerschool�
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