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

ПРОЕКТИ И СТИПЕНДИИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 
 

 
НАУЧНИ ФОРУМИ 
 
 
институция Институт за изследване на тоталитарните режими, Прага, 

Чехия 
анотация Международна конференция "Двадесет години по-късно: 

Комунистическите режими в Централна и Източна 
Европа като споделено минало" (6-7 октомври 2009, 
Прага, Чехия) 

подробности Теми: Правораздаването през прехода; "Старите" мрежи в 
пост-комунистически условия; Промяна в политиките и 
факторите на сигурността; Концептуализацията на историята 
в началното и средното образование през (пост)тоталитарния 
период; Жизнени стилове и ежедневна култура по време на 
късния комунизъм. Одобрените доклади ще бъдат известни 
до 24 юли 2009 г. 

срокове 10 юли 2009 г. 

повече информация 
на 

резюме на доклада (до 500 думи) и кратко CV на: 
katka.volna@ustrcr.cz 

 
 
 
институция Istanbul Sehir University, the World History Association 
анотация Симпозиум "Byzantine and Ottoman Civilizations in World 

History (Византия и османската цивилизация в 
световната история)" (21-24 октомври 2010, Истанбул, 
Турция) 

подробности Няма такса за регистрация, участниците поемат разходите си 
за пътуване и настаняване. Работни езици английски и 
турски. До 15 ноември 2009 г. ще се анонсират одобрените 
доклади.  

срокове 
1 октомври 2009 г. 

повече информация 
на 

http://www.thewha.org/ след 15 юли 2009 г.; A. J. Andrea 
(aandrea@uvm.edu), Hayrettin Yucesoy  (yucesoyh@slu.edu); 
Nurullah Ardic  (nurullahardic@sehir.edu.tr).; http://h-
net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse 
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институция Единадесета Берлинска кръгла маса. Организатори 
Фондация Irmgard, Изследователски център за социални 
науки Берлин (WZB) и Хумболтов университет. 

анотация 
Конкурс за есе и Семинар на тема "Memory Politics: 
Education, Memorials and Mass Media (Политики на 
паметта: образование, мемориали и масмедии)" (21 – 26 
октомври 2009 г., Берлин) (вж. също и в раздел 
Стипендии) 

подробности Целева група: учени до 5 г. след защита на докторат, 
активисти за човешки права и журналисти. 50 от 
отличените участници в конкурса за есе ще имат 
възможност да участват на кръглата маса в Берлин и да 
представят собствените си научни занимания пред известни 
учени от две водещи европейски изследователски 
институции.  

срокове 30 юни 2009 г. 
 

повече информация 
на 

www.irmgard-coninx-stiftung.de; есетата се изпращат на:  
memory@irmgard-coninx-stiftung.de 

 
 
институция УНСС 
анотация Втора международна конференция ”Sustainable 

Development And Competitiveness (Устойчиво развитие и 
конкурентоспособност)” (25-26 септември 2009, София, 
УНСС) 

подробности Теми: Indicators and criteria for sustainable development.; 
Sustainable development vs. Economic growth; Monetary and 
Fiscal stimuli for eenvironmentally friendly production and 
consumption; “Green” subsidies and market mechanism.; 
Environmentally sound economic growth – factors, incentives, 
advantages and challenges; Sustainable development and 
Ccompetitiveness on micro, macro and international level; 
Sustainable Energy Production and competitiveness; 
Environmental and Social ethics of corporative behavior.  
Потвърждение за приетите доклади – до 20.07.; плащане на 
таксата от $ 50 – до 11.09., по банков път; изпращане на 
готовия доклад – до 14.09. Работен език  - английски.  

срокове 
12 юли 2009 г.  

повече информация 
на 

Резюмета от 300 думи + данни за автора, званията му и 
институцията се изпращат на: ucsd@unwe.acad.bg. тел. 962 
39 03 , факс 963 00 43,  62 52 211  
е-mail: secretary@unwe.acad.bg 

 
 
институция Средиземноморска програма на Центъра за академични изсладвания 

„Робер Шуман” към Европейския институт във Флоренция  (The 
Mediterranean Programme of the Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies, the European University Institute) 

анотация 
Семинар "The Ottoman Legacies in the Contemporary 

http://www.irmgard-coninx-stiftung.de/�
mailto:memory@irmgard-coninx-stiftung.de�
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Mediterranean: the Middle East and the Balkans Compared 
(Османското наследство в съвременното Средиземноморие: 
съпоставка между Средния Изток и Балканите)" (24-27 март 2010 
г. , Монтекатини Терме и Флоренция) 

подробности Теми: The location and relocation of the Ottomans in national and 
alternative historiographies – the so-called “Turkish yoke”; The image of 
the Ottomans in literature, cinema and art (e.g. monuments);  Restoration 
versus demolition of Ottoman architectural complexes and sites. 
Integrating Ottoman sites to the tourist infrastructure; The imagining and 
use of the Ottoman past and legacy in contemporary discourses and 
narratives; Politics of memory among the former religious minorities: 
Armenians, Greeks and Jews; Contemporary Turkey and its Ottoman past: 
can we speak about “neo-Ottomanism” in today’s Turkey? ; The Ottoman 
past as shaped in family history and memory;“Bringing back the Ottomans 
to the European arena”: Istanbul – the imperial city as Europe’s Capital 
City in 2010  

срокове 15 юли 2009 г.  

повече информация 
на 

Формуляри и детайлни указания на: 
http://www.eui.eu/RSCAS/Research/Mediterranean/mrm2010/Index2.shtml 

 
 
институция Средиземноморска програма на Центъра за академични изсладвания 

„Робер Шуман” към Европейския институт във Флоренция  (The 
Mediterranean Programme of the Robert Schuman Centre for Advanced 
Studies, the European University Institute) 

анотация Семинар " E-Business: Implications for the North and South of the 
Mediterranean (Електронния бизнес: въвличане на северната и 
южната част от Средиземноморието)" (24-27 март 2010 г. , 
Монтекатини Терме и Флоренция) 

подробности Теми: An overview on the basic concepts of E- Business; The Traditional 
Paradigm of development: Economic growth and Development; An 
Attempt to analyze the digital divide (north/south) using the dependency 
theory versus the modernization theory; The interrelationship between e-
business and developmental research; The use of E- Business solutions for 
attaining Development in countries south of the Mediterranean; The role of 
different stakeholders (governments, research community, civil society, 
private sector….etc) in promoting E-business for developmental research; 
Success stories in utilizing e-business for development: challenges and 
opportunities; Conclusion and Policy Reformation  

срокове 15 юли 2009 г. 

повече информация 
на 

Формуляри и детайлни указания на: 
http://www.eui.eu/RSCAS/Research/Mediterranean/mrm2010/Index2.shtml 

 
 
институция Institute for Systems and Technologies of Information, Control 

and Communication 
анотация Международна конференция „Computer Supported 

Education (CSEDU 2010) (Компютърно осигурено 
образование” (7-10 април 2010, Валенсия, Испания) 

подробности Теми: Information Technologies Supporting Learning; 
Learning/Teaching Methodologies and Assessment; Social 

http://www.csedu.org/CFP.htm#area1�
http://www.csedu.org/CFP.htm#area2�
http://www.csedu.org/CFP.htm#area3�
http://www.csedu.org/CFP.htm#area3�
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Context and Learning Environments; Domain Applications and 
Case Studies; Quality, Evaluation and Accreditation Съобщение 
за приемане на доклада – до 21 декември 2009. Предаване на 
готовия доклад и регистрация – 12 януари 2010. 

срокове 
21 октомври 2009 г. 

повече информация 
на http://www.csedu.org 
 
 
институция Институт по журналистика и социална комуникация при 

Вроцлавския университет и Европейска асоциация по 
медийно образование (The Institute of Journalism and Social 
Communication at the University of Wroclaw and European 
Association of Media Education) 

анотация Семинар за млади изследователи от Европа 
„Изследвания за  новите медии (New Media (Studies)” (17-
18 ноември 2009, Вроцлав, Полша)  

подробности Целева група: европейски докторанти. Интер- и 
мултидисциплинарен семинар за новите медии.  

срокове 
14 юни 2009 г. 

повече информация 
на http://newmediastudies-poland.blogspot.com 
 
 
институция  
анотация Международна конференция на ICST  „Public Safety 

Communication (Комуникация и обществена сигурност)” 
(1-3 декември 2009, Лисабон, Португалия)  

подробности Цели да обмени резултати в областите: Critical Infrastructure 
Protection (CIP), Public Safety Communications (PSC), Network 
Resilience and ICT Trust and Security. 

срокове 
26 юли 2009 г. 

повече информация 
на http://commsafe.eu/ 
 
 
институция  
анотация VІІ Международен конгрес „Knowledge, Economy and 

Management (Знание, икономика и мениджмънт)”  (30 
октомври – 1 ноември 2009, Истанбул, Турция) 

подробности  

срокове 
30 юни 2009 г. 

повече информация 
на http://www.beykon.org/eng.htm 
 
 

http://www.csedu.org/CFP.htm#area4�
http://www.csedu.org/CFP.htm#area4�
http://www.csedu.org/CFP.htm#area4�
http://www.csedu.org/CFP.htm#area5�
http://www.csedu.org/CFP.htm#area5�
http://www.csedu.org/CFP.htm#area5�
http://www.csedu.org/�
http://newmediastudies-poland.blogspot.com/�
http://commsafe.eu/�
http://www.beykon.org/eng.htm�
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институция  
анотация Международна конференция „eGovernment: Sharing 

Experiences (Електронно правителство: споделяне на 
опит) (8-11 декември 2009, Анталия, Турция) 

подробности Цели да осигури възможност за споделяне на опит на  
политическите лидери, обществени мениджъри, 
професионалисти и учени.  

срокове 
25 юли 2009 г. 

повече информация 
на http://edem.todaie.gov.tr 
 
 
институция  
анотация V Световна конференция „Pluralism, Inclusion and 

Citizenship (Плурализъм, включване и гражданство)” (6-
8 ноември 2009 г., Залцбург, Австрия) 

подробности Теми: Challenging Old Concepts of Citizen and Alien;  
Nations, Fluid Boundaries and Citizenship; Institutions, 
Organizations and Social Movements; Persons, Personhood and 
the Inter-Personal; Media and Artistic Representations;  
Transnational Political Interlacing of  
Contemporary New Concepts; New Forms of Inclusion Life . 
Резюме от 300 думи 

срокове 
19 юни 2009 г. 

повече информация 
на 

http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/diversity-
recognition/pluralism-inclusion-and-citizenship/call-for-p 

 
 
 
ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 
 
институция Италианско историческо списание "Genesis: Rivista della 

Societa Italiana delle Storiche" 
анотация Тематичен брой за жените в международните движения от 

края на ХІХ в. до днес.  

подробности Приемат се предложения (1 страница резюме и 2 страници 
автобиография). Одобрените ще бъдат известени до 31 
януари 2010 г.  

срокове 
30 юни 2009 г. 

повече информация 
на 

Elisabetta Bini (elisabetta.bini@nyu.edu); Arnaldo Testi 
(testi@stm.unipi.it) 

 
 
 
 
 
 

http://edem.todaie.gov.tr/�
http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/diversity-recognition/pluralism-inclusion-and-citizenship/call-for-p�
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mailto:elisabetta.bini@nyu.edu�
mailto:testi@stm.unipi.it�
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СТИПЕНДИИ 
 
институция Фондация Irmgard, Изследователски център за социални 

науки Берлин (WZB), Хумболтов университет. 
анотация Конкурс за есе на тема "Memory Politics: Education, 

Memorials and Mass Media" и Изследователска стипендия 
на името на Irmgard Coninx 

подробности Международно жури ще селектира трима от участниците в 
конкурса за есе и ще им присъди тримесечна стипендия за 
изследователска работа в WZB, Хумболтовия университет и 
Националната библиотека в Берлин. Стипендията включва 
EUR 1000 на месец плюс средства за настаняване. 
Стипендиантите ще бъдат поканени за участие в семинара 
през 2009/2010 г. 

срокове 30 юни 2009 г. 

повече информация 
на 

www.irmgard-coninx-stiftung.de . Изпращайте есетата си на:  
memory@irmgard-coninx-stiftung.de 

 
 
 
институция Лаборатория “Изследователски център по социални науки”, 

Софийски университет 
анотация Стипендии за краткосрочна специализация или участие 

в международни семинари и конференции 
подробности Целева група: млади учени в областта на градските 

изследвания по проект “Градски изследвания: 
интердисциплинарни изследвания за млади учени”. 
Стипендията е в размер на 4000 лв. Могат да кандидатстват 
докторанти и доктори на възраст до 35 години (защитили 
преди не повече от две години). 

срокове 
10 октомври 2009 г. 

повече информация 
на 

бул. Цариградско шосе № 125, бл.4, ет. 5, ст.513 А, Катедра 
Социология, Лаборатория “Изследователски център по 
социални науки”, Координатор – Вероника Димитрова, тел. 
0884423898 или на: rcss@abv.bg 
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