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

ПРОЕКТИ И СТИПЕНДИИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 
 

 
НАУЧНИ ФОРУМИ 
 
 
институция Международна асоциация по устна история, Чешка 

асоциация по устна история, Институт по история към 
Академия на науките. 

анотация ХVІ Международна научна конференция за устна 
история (7-11 юли 2010, Прага, Чехия) 

подробности Резюме до 300 думи на английски или испански език. 
Организационният комитет ще информира одобрените до 31 
октомври 2009 г.  

срокове 10 юли 2009 г. 

повече информация 
на http://www.ioha2010prague.cz/ 

 
 
 
институция Център по библейски и еврейски изследвания към Руски 

държавен хуманитарен университет  
анотация Международна конференция „Jewish Studies in the Soviet 

Union” (Еврейски изследвания в СССР) (14-16 декември 
2009, Москва, Русия) 

подробности Теми: Еврейски изследвания и институции в СССР; 
Обучението по идиш през 20-30-те години; Хебраистика и 
семитски изследвания в СССР; Еврейски исторически-
етнографски организации по време на съветското 
управление (до 1930); Еврейската историческа-етнографска 
комисия (1981-1987);Образователните усилия на еврейското 
национално движение (70-те год. до 1991). Работни езици – 
английски и руски. Поемат се настаняването и храната. Ще 
бъде публикуван сборник.  

срокове 
1 септември  2009 г. 

повече информация 
на 

judaica_mark@mail.ru; http://www.cbjs.rggu.ru 
 

 
 
институция Московски държавен хуманитарен университет 
анотация Международна научно-практическа конференция 

„Образът на Русия в контекстът на създаването на 
култура на толерантност в страната и в чужбина”(13-15 
ноември 2009, Москва, Русия) 

http://www.ioha2010prague.cz/�
mailto:%20judaica_mark@mail.ru�
http://www.cbjs.rggu.ru/�
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подробности Теми: Образът на Русия в света и проблемът за толерантен 
диалог между Русия и международните партньори; 
Символичното пространство на руската идентичност; 
Социализиращи институции и руската младежка 
идентичност в началото на 21. век: капацитет за създаване на 
толерантност в съвременна Русия; Образът на Русия в 
медиите и образци на културата на толерантност;  
Методология и изследователски методи за социалните 
образи и символи в контекста на изучаването и създаването 
на преподаване по толерантност. Работни езици – английски 
и руски. Без такса участие. Организаторите биха могли да 
поемат настаняване в хотел. 

срокове 1 септември 2009 г. 

повече информация 
на 

Регистрационна форма от: www.mgopu.ru; формата и текст с 
тезиси от 3-5 страници, до 4000 знака – на: conference-
mggu@mail.ru 

 
институция Регионална библиотека „П. Р.Славейков” и Катедра 

“Библиотекознание и масови комуникации” при 
Великотърновски университет «Св.св. Кирил и Методий» 

анотация VІІІ Научна конференция „Библиотеки, четене, 
комуникации” (17-18 ноември 2009 г., Велико Търново) 

подробности Конференцията обхваща теми в областта на библиотечното 
дело, печатните комуникации и медиите. Организаторите Ви 
канят да участвате, като предварително предоставите своите 
доклади на хартиен и електронен носител. Техническите 
параметри на докладите включват: максимален обем 8 
страници (Times New Roman Cyr, 12 pt), вкл. илюстративен 
материал и цитирана литература, експозе до 10 мин. 

срокове  края на август 2009 г. 

повече информация 
на 

Калина Иванова: 062/ 62 80 98; prs@libraryvt.com; 
kdemireva@mail.bg  

 
институция Съюз на учените – В. Търново 
анотация Научна конференция „България и българите в Европа” 

(В. Търново, 17.10.2009) 

подробности Направления: Хуманитарни, педагогически, социални, 
стопански, правни, природни, технически, аграрни науки; 
математика и информатика; ветеринарна медицина; 
здравеопазване и спорт; изкуства; сигурност и отбрана. 
Резюме от 1 стр. Такса -0 25-35 лв. 

срокове 15 септември 2009 г. 

повече информация 
на Заявка-резюме на: sub_vt@abv.bg 
 

http://www.mgopu.ru/�
mailto:prs@libraryvt.com�
mailto:kdemireva@mail.bg�
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ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 
 
институция Научно списание 
анотация Philosophical Papers and Reviews (PPR) 

(Философски статии и рецензии) 

подробности Публикува качествени статии – оригинални, по 
фундаментални и приложни проблеми, критики, изследвания 
,оценки, коментари, отзиви и др. Всички те се рецензират. 
Авторите се уведомяват след 1 месец. Обикновено 
материалът се публикува в следващия брой.    

срокове постоянен 

повече информация 
на 

www.academicjournals.org/PPR; PPR@acadjourn.org   
 

 
институция Научно списание „Ethnopolitics” (Етнополитика) 
анотация Специален брой на тема „Migration and Divided 

Societies” (Миграции и разделени общества) 
подробности Връзката между миграциите и социалното деление се 

концептуализира чрез етничността в популярния дискурс, 
изследванията и държавната политика. Приемат се статии, 
третиращи миграциите и етническото разделяне, 
сегрегацията, опита на имигрантите и усилията им да се 
интегрират; задълженията на обществото (политици, мас 
медии и пр.) към мигрантите и сегрегацията/интеграцията; 
причините за етническото разделение.  

срокове 27 октомври 2009 г. 

повече информация 
на Email: Chris Gilligan, chris.gilligan@ uws.ac.uk 
 
институция Научно списание 
анотация International Journal of Sociology and Anthropology 

(Международно списание по социология и антропология) 

подробности Интердисциплинарно месечно списание. Публикува 
качествени статии – оригинални, по фундаментални и 
приложни проблеми, критики, изследвания ,оценки, 
коментари, отзиви и др. Всички те се рецензират. Авторите 
се уведомяват след 1 месец.  

срокове постоянен 

повече информация 
на 

http://www.academicjournals.org/IJSA/Instruction.htm; 
IJSA@acadjourn.org 
 

 

http://www.academicjournals.org/PPR�
mailto:PPR@acadjourn.org�
http://es.mc277.mail.yahoo.com/mc/compose?to=chris.gilligan@uws.ac.uk�
http://www.academicjournals.org/IJSA/Instruction.htm�

