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БЮЛЕТИН (ЮНИ 2010) 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ, ТЕКУЩИ КОНКУРСИ ЗА 

ПРОЕКТИ И СТИПЕНДИИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

 

НАУЧНИ ФОРУМИ 

 

институция EEE 

анотация Международен симпозиум по теория на информацията 

(ISIT 2011) (31 юли-5 август 2011, Санкт Петербург, 

Русия) 

подробности Тематични области: Coding theory and practice; 

Communication theory; Compression; Cryptography and data 

security; Detection and estimation; Information theory and 

statistics; Information theory in networks; Multi-terminal 

information theory; Pattern recognition and learning; Quantum 

information theory; Sequences and complexity; Shannon theory 

Signal processing; Source coding. Работен език - английски 

срокове 10 февруари 2011 

повече информация 

на 

http://www.isit2011.org/; 

http://www.isit2011.org/authors_initial.htm 

 

институция Технологически университет на Кипър 

анотация Международна научна конференция по туризъм (ICOT 

2011) (27-30 април 2011, Родос, Гърция) 

подробности Тематика: Промени в климата и природни катастрофи; 

Проблем на здравето; Икономическа криза и риск;  Роля на  

изменчивостта и рискът в туризма; Влияние на 

глобализацията; Туризъм, тероризъм, сигурност; Развитие на 

туризма, политика и планиране; Икономическо/ социално/ 

екологично/ културно влияние на туризма; Устойчив 

туризъм; Алтернативен туризъм и туризъм по специални 

интереси; Информационните технологии в туризма; 

Преговори в туризма;  Туристическо образование; Бъдещето 

на туризма 

срокове 5 февруари 2011   

 

повече информация 

на 

http://www.cut.ac.cy/icot; k.andriotis@cut.ac.cy, Konstantinos 

Andriotis. 

 

институция Българско дружество за проучване на XVIII век 

анотация Годишна конференция „Европеизъм и регионализъм 

през „Дългия XVIII в.“ (22–23 октомври 2010, София, 

СУ) 

подробности Концепцията за „Източна Европа“, която разделя мисловно 

културното пространство през XVIII век, болката от 

културната “изостаналост” и следването на „остарели“ 

цивилизационни модели, представата за европейския 

Югоизток, за „Великия турчин“, който вече не е заплаха, а се 

превръща в нещо екзотично, за ”Севера” като някакво 

особено и митично място, „дискурсът за Америка“, 

размислите за ползата и вредата от революциите – всички 

http://www.isit2011.org/
http://www.cut.ac.cy/icot
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тези елементи присъстват във философията, литературата, 

историческите трудове, вестниците и журналите, които 

посоченото столетие създава. Там намира място също така 

мисълта за себе си и за “другия”, там виждаме сравнението 

между „своето“ и „чуждото“, независимо дали възприемано 

като „изостанало“ и „ретроградно“ или като някакъв вид 

превъзходство.  Участниците в конференцията могат да 

предложат доклади (до 20 минути), свързани темата на 

конференцията. Работният език на конференцията е 

български. 

срокове 
15 септември 2010  

повече информация 

на bgsecs@gmail.com 

 

институция Лайденски университетски институт за културни 

дисциплини 

анотация Конференция "Представите за Европа: перспективи, 

възприятия и представи от Античността до Съвремието” 

(Imagining Europe - Perspectives, Perceptions and 

Representations from Antiquity to the Present) (27-28 

януари 2011, Лайден, Холандия) 

подробности This conference explores the different ways in which Europe has 

been imagined and represented, from inside as well as outside 

Europe and from classical antiquity to the present day. The 

conference aims to present a diachronic perspective of some of 

the many images of Europe, with particular attention to the 

historical, cultural and economic contexts in which these images 

were created and the media and genres in which they have been 

presented.  

 

срокове 1 ноември 2010 

 

повече информация 

на резюме  (до 300 думи); C.Maas@hum.leidenuniv.nl. 

 

 

институция Лондонско училище по икономика и политически науки; 

European Network in Universal and Global History (ENIUGH) 

анотация Трети европейски конгрес за световна и глобална 

история  "Връзки и сравнения” (Connections and 

Comparisons) (14-17 април 2011, Лондон) 

подробности Тематични области: Colonial Taxation in Global Perspective; 

Comparing Property Rights in Peasant Societies; The Spread of 

Bourgeois Ideology and its Relations to Economic Change; 

Hidden Winners of Colonialism: Involvement of European; 

Hinterland in Overseas Colonialism; Popularization of 

Knowledge through History, Literature and Philosophy; Second 

World War Labour Policies and Wartime Labour History;  The 

European Semi-periphery in Recent Writings on Early Modern 

Global History; Discourses of „Zero Hours‟ and New Beginnings  

Maritime Law of Warfare and its Impact on Creation of 

International Law & Early Globalization; Transformation of 

Aristocracy in the 19th Century: Global Perspectives  
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Representation of Post-Colonial States in International 

Organisations; The Invention of the Electronic Telegraph and 

Technological Globalization;  The History of Area Studies in the 

Soviet Union and beyond in Comparative Perspective;Pension 

Provision & Governance: Global Perspectives; Speculative 

Philosophy of History and Research on World History; Concepts 

and Methodologies of World and Global History  

срокове 
31 юли 2010 

повече информация 

на 

Кратка биография, резюме до 100 думи на:  

headquarters@eniugh.org; g.m.austin@lse.ac.uk; 

http://www.eniugh.org/ 

 

институция Асоциация за изучаване на етничността и национализма 

(ASEN); Училище по икономика и социални науки - 

Лондон 

анотация Годишна конференция "Изковаване на нацията: прояви 

и ритуали във (въз)производството на нацията" (5 - 7 

април 2011, Лондон)  

подробности Конференцията ще се фокусира върху различните прояви и 

ролята на ритуалите в производството и възпроизводството 

на национална идентичност. Възможни теми: елити и маси; 

висока и нисша култура; индивидуален и колективен опит; 

съзнателно и несъзнателно отъждествяване с нацията. 

Конференцията ще следва интердисциплинарния подход и 

ще разгледа исторически, теоретични и съвременни аспекти 

на темата. 

 

срокове 
1 ноември 2010  

повече информация 

на 

е-mail: asen.conference2011@lse.ac.uk; 

http://www.lse.ac.uk/ASEN/ 

 

 

институция Държавен архив – Ловеч; Държавна агенция "Архиви"; 

Община Ловеч 

анотация Конференция "Архивният документ - извор за историята 

на институциите и личностите от Възраждането до днес" 

(8 октомври 2010, Ловеч) 

подробности  

срокове 
30 юни 2010 

повече информация 

на 

Заявки за участие (по образец) - в Дирекция "Публичност на 

архивите" в Държавна агенция "Архиви" 

 

 

ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 

 

институция Онлайн списание "Journal for Social Sciences & 

Humanities", Хърватска 

анотация Покана за публикации за т. III, брой 1 (2010) 

подробности 
Списанието публикува веднъж годишно и съдържа статии от 

областта на политологията, социологията, съвременната 

история, философията, правото, икономиката и други 

mailto:headquarters@eniugh.org
mailto:g.m.austin@lse.ac.uk
mailto:asen.conference2011@lse.ac.uk
http://www.lse.ac.uk/ASEN/
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свързани с тях дисциплини.  

срокове 
15 септември 2010  

повече информация 

на 

Статиите се качват на уебсайта:  

www.contemporary-issues.cpi.hr 

 

 

институция Научно списание "Европейско наследство. Нови 

парадигми" 

анотация Покана за публикации в специален брой за 2012 г. на 

тема "Анатомия на маргиналността" 

подробности Списанието очаква предложения за научни статии в 

специалния си брой, посветен на маргиналността в най-

широк смисъл. Броят ще включва дискусиите между Wendy 

Doniger (професор по история на религиите, University of 

Chicago), Ramin Jahanbeglo (професор по политически науки, 

University of Toronto), Gordon Marino (професор по 

философия, St. Olaf College) и Giuseppe Mazzotta (професор 

по социални науки, Yale University). Обем: 6000 думи (с 

включени бележки) 

срокове 
31 март 2011 

повече информация 

на bradatan@hotmail.com;  Costica Bradatan 

 

 

СТИПЕНДИИ 

 

институция The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) 

анотация Стипендиантска програма за международна мобилност 

на учени за 2011/2012 академична учебна година 

подробности Предлага 33 стипендии в областта на хуманитарните и 

социалните науки, продължителност 10 месеца, в различни 

институти на Берлин, Болоня, Брюксел, Будапеща, Букурещ, 

Кеймбридж, Хелсинки, Йерусалим, Лион, Нант, Париж, 

Упсала, Виена. 

срокове 
10 септември 2010 

повече информация 

на Подаване на документи онлайн на: www.eurias-fp.eu 

 

 

институция Quota Scheme 

анотация Норвежки стипендии за магистри и докторанти  

 

подробности  

срокове 
 

повече информация 

на 
http://siu.no/en/Programme-overview/Quota-Scheme 

 

 

http://www.contemporary-issues.cpi.hr/
mailto:bradatan@hotmail.com
http://www.eurias-fp.eu/
http://siu.no/en/Programme-overview/Quota-Scheme

