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БЮЛЕТИН (ЯНУАРИ 2010) 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ, ТЕКУЩИ КОНКУРСИ ЗА 
ПРОЕКТИ И СТИПЕНДИИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 

 
 
НАУЧНИ ФОРУМИ 
 
 
институция Централноевропейски университет, Будапеща 
анотация Лeтен университет ”Жизненото пространство в миналото 

и настоящето: предизвикателства в изследването и 
управлението на градския пейзаж и културното 
наследство” (ЦЕУ, Будапеща, 21 – 27 юни 2010) 

подробности Предназначено за историци, археолози, географи и 
архитекти. Работен език – английски. Участниците заплащат 
сами такса участие, храна и настаняване. Има възможност за 
малка финансова помощ. 

срокове 
15 февруари 2010 г. 

повече информация 
на http://www.sun.ceu.hu/ 
 
 
институция Централноевропейски университет, Будапеща 
анотация Лeтен университет „Развитие на медиите и 

демократизация: разбиране и прилагане на мониторинг 
и оценка на програмите” (ЦЕУ, Будапеща, 5 – 16 юли 
2010) 

подробности Предназначено за докторанти, магистри, професионалисти 
от медиите, журналисти, изследователи. Работен език – 
английски. Участниците заплащат сами такса участие, храна 
и настаняване. Има възможност за малка финансова помощ. 

срокове 
15 февруари 2010 г. 

повече информация 
на http://www.sun.ceu.hu/ 
 
 
институция Централноевропейски университет, Будапеща; Програма 

за развитие на ООН (UNDP) 
анотация Лeтен университет „Устойчиво човешко развитие: от 

международни рамки към регионални политики” (ЦЕУ, 
Будапеща, 28 юни – 9 юли 2010) 

подробности Два модула: самостоятелна подготовка с дистанционно 
обучение (април-май 2010) и стационарно обучение. Работен 
език – английски.Участниците заплащат сами такса участие, 
храна и настаняване. Има възможност за малка финансова 
помощ. 

срокове 
15 февруари 2010 г. 

повече информация 
на http://www.sun.ceu.hu/ 
 



 2 

 
институция Колеж „Нова Европа” – Център за академични 

изследвания, Букурещ  
анотация Международен симпозиум „Балканите и Кавказ: 

паралелни процеси в историческата съдба, менталността, 
културата и бъдещото развитие от двете страни на Черно 
море” (Букурещ, 12-13 април 2010) 

подробности Заявките трябва да съдържат: заглавие на доклада, резюме 
(до 300 думи), 1 стр. автобиография (име, длъжност, 
институция, научно звание, награди, основни публикации). 
Организаторите поемат разходите за път и настаняване на 
участниците с одобрени доклади.  

срокове 
15 януари 2010 г. 

повече информация 
на 

applications@nec.ro; http://www.nec.ro; (+4) 021 307 9910,  
факс: (+4) 021 327 0774 

 
 
институция ISCET  
анотация CIT2010 – Международен конгрес „Туризъм – наследство 

и иновации” (Порто, Португалия, 21-23 юни 2010) 
подробности Целева група: предприемачи, професионалисти и учени. 

Теми: Култура и наследство; Иновации в туризма; 
Хотелиерска индустрия; Историческа и географска 
еволюция на туризма; Предприемачество, маркетинг и 
туристически бизнес; Управление на туристическите 
потоци; Планиране, устойчивост и значението на туризма 

срокове 
31 януари 2010 г. 

повече информация 
на http://www.iscet.pt/CIT2010/; congress@iscet.pt 
 
 
институция Институт за информация и библиотекознание, Ягелонски 

университет, Краков   
анотация ХVІ Международна конференция „Библиотеки, 

информация, книги: интердисциплинарни изследвания и 
практики през ХХІ век” (Краков, Полша, 7-8 юни 2010)   

подробности Тематични полета: Теоретични и методологически основи и 
възможности за стартиране и развитие на 
интердисциплинарни изследвания за библиотеките, книгите 
и информацията; Социално значение и вътрешно 
разнообразие на интердисциплинарните изследвания в 
посочената област; Обзор и оценка на практическите 
действия на библиотечните и информационните специалисти 
във взаимодействие с представители на други професии.     

срокове 
19 февруари 2010 г. 

повече информация 
на 

http://www.inib.uj.edu.pl/eng/confer/2010/index.htm; проф.  
Maria Kocójowa ikocoj@inib.uj.edu.pl; 
konferencja@inib.uj.edu.pl 
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институция Университет „Lusíada de Vila Nova de Famalicão”, 
Фамалишао, Португалия 

анотация ХІ Европейска конференция „Управление на знанието” 
(Famalicão, Португалия,  2-3 септември 2010) 

подробности  
срокове 

12 февруари 2010 г. 
повече информация 
на 

http://academic-conferences.org/eckm/eckm2010/eckm10-
registration.htm 

 
институция Колеж по мениджмънт „Едукация” и Център за 

професионално развитие, Врацлав, Полша  
анотация VІ Европейска конференция „Управление на 

лидерството и държавно управление” (Вроцлав, Полша, 
28-29 октомври 2010) 

подробности  
срокове 

6 април 2010 г. 
повече информация 
на 

http://wroclaw.edukacja.wroc.pl/artykuly/428/Faculties; 
http://www.academic-
conferences.org/ecmlg/ecmlg2010/ecmlg10-home.htm 

 
институция Instituto Superior de Engenharia do Porto 
анотация ІХ Европейска конференция „e-Learning” (Порто, 

Португалия, 4-5 ноември 2010) 
подробности  
срокове 

15 април 2010 г 
повече информация 
на http://www.ejel.org 
 
 
ПРОЕКТИ 
 
 
институция Централноевропейска програма за академичен обмен 

CEEPUS II; Дирекция „Европейска интеграция и 
международно сътрудничество”, Министерството на 
образованието, младежта и науката 

анотация Кампания по набиране на проекти за участие в 
Централноевропейската програма за академичен обмен 
CEEPUS II 

подробности Приоритети на програмата са: задължителното прилагане на 
ECTS и въвеждането или прилагането на „съвместни 
програми”, водещи до присъждане на „съвместни” 
образователни степени. Всеки проект следва да включва 
освен българското висше училище, подаващо проекта, 
университети от поне още 5 страни-участнички в 
програмата. 

срокове 15 януари 2010 г.(подаване на проектите по електронен 
път); 15 февруари 2010 г. (прикачване на писмата за 
съгласие и за намерения) 

повече информация 
на 

www.ceepus.info; бул. Княз Дондуков 2А, 1000 София 
тел. (02) 92 17 445, факс (02) 988 06 00; rvelinova@mon.bg 

http://wroclaw.edukacja.wroc.pl/artykuly/428/Faculties�
http://www.ejel.org/�
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институция Лаборатория „Изследователски център по социални 

науки” 
анотация Конкурс за изследователски проекти в областта на 

градските изследвания по проект “Градски изследвания: 
интердисциплинарни изследвания за млади учени” 

подробности Целева група: магистри в последен семестър, с 
изследователски проекти, свързани с темата на дипломната 
им работа; докторанти и доктори (защитили преди не повече 
от две години и на възраст до 35 години). Финансирането на 
всеки спечелил проект е в зависимост от бюджета на проекта 
и общия брой спечелили проекти – до 4000 лв. 
Изследователските проекти трябва да бъдат осъществени до 
края на май 2010 година. Кандидатите трябва да представят 
детайлно описание на проекта, съдържащо цели, задачи, 
план-график, бюджет, библиография. Общият обем на 
проекта не трябва да надхвърля 15 стандартни страници.Към 
проекта се прилагат CV на изследователя и две препоръки от 
хабилитирани лица.Няма да бъдат финансирани изцяло 
теоретични изследвания 

срокове 
1 февруари 2010 г. 

повече информация 
на 

Вероника Димитрова,  0884 42 38 98, 971 10 02, вътр. 234 
или 280; rcss@abv.bg 

 
 
СТИПЕНДИИ 
 
институция Държавен департамент на САЩ, Комисия „Фулбрайт” 
анотация Летни университети за университетски преподаватели 
подробности Курсовете представляват интензивно следдипломно обучение, в което са 

включени лекции, теренна работа, достъп до библиотечни ресурси и 
образователни обиколки, целящи да дадат на преподаватели от 
чуждестранни университети възможност да задълбочат познанията си в 
областта на американското общество, култура и институции.  Крайната цел е 
да се усъвършенстват учебните програми и да се подобри качеството на 
преподаването по предмети, свързани със Съединените щати, в 
чуждестранните академични институции. Тематика на курсовете: 
Американска култура и общество; Американска политика и политическа 
мисъл; Съвременна американска литература; Американска външна политика; 
Журналистика и медии; Религиозен плурализъм. Провеждат се в различни 
университети на САЩ в рамките на 6 седмици през юни-август 2010. Всички 
разходи на участниците се покриват. 

срокове 
1 февруари 2010 г. 

повече 
информация на 

Мотивационните писма и автобиографиите се изпращат на: 
pdbulgaria@gmail.com.;http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars.ht
ml 
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институция Комисия “Фулбрайт”, САЩ; Българо-американска 

комисия за образователен обмен “Фулбрайт”  
анотация Стипендии “Фулбрайт” и “Хюбърт Хъмфри” за учебната 

2011/12 година 
подробности Стипендии “Фулбрайт” - за преподавателска и 

изследователска дейност (5 месеца);  за магистърски и 
докторски програми (10 месеца) и специализации (6 месеца); 
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). 
Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт – 
Институт  Благодарност към Скандинавия” (10 месеца) 
Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за професионалисти 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 
1 юни 2010 г. 

повече информация 
на 

http://www.fulbright.bg; София, бул. Ал. Стамболийски № 17,  
ет. І, стаи 9 и 15, тел: (02) 980 8212 и (02) 981 6830 

 
 
институция Колеж „Нова Европа” – Център за академични 

изследвания, Букурещ, Румъния  
анотация Стипендиантска програма “Религия и политика в 

контекста на модерността” за академичната  2010/2011 г. 
подробности Целева група: млади изследователи от хуманитарните и 

социалните науки, докторанти или с докторска степен. 
Времетраене на стипендиите: 1 академична година (10 
месеца) или 1 семестър. 

срокове За пристигане на документите по пощата – 1 февруари 2010; 
интервю – 9-10 април 2010 г 

повече информация 
на 

http://www.nec.ro; applications@nec.ro; (+4) 021 307 9910, 
факс: (+4) 021 327 0774 
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