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БЮЛЕТИН (ЮНИ 2011) 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ, ТЕКУЩИ КОНКУРСИ ЗА 

ПРОЕКТИ И СТИПЕНДИИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 

 

НАУЧНИ ФОРУМИ 

 

институция Община Шумен; РБ „Стилиян Чилингиров“; ШУ „Еп. 

Константин Преславски“ 

анотация Международна конференция „Творец, библиотеки, читатели“ 

(29 септември-1 октомври 2011, РБ-Шумен) 

подробности Доклади – до 15 мин., обем до 20 страници, ще се публикуват в 

сбоник. Работни езици – руски, немски и английски. 

срокове 15 юли 2011 

повече информация на libshumen@gmail.com;  РБ, бул. Славянски 19, 9700, Шумен 

 

 

институция  

анотация Международна конференция  "Градоустройство и политика в 

Европа и Русия" (28-30 октомври 2011, Санкт-Петербург) 

подробности Официален език: английски. Акцентът на конференцията е върху 

следните теми: Градски политики, политика и управление: 

местно и градско самоуправление, локализация на политиката; 

Градско управление, планиране и регулация с оглед 

стратегическото градско управление, Управление на културата и 

наследството, Социални услуги; Граждански инициативи и 

хората в градския контекст: ролята на градските социални 

движения/граждански инициативи и оформянето на града; 

Конфликти в градския контекст; Творчески индустрии, публична 

комуникация в градовете; Градски пространства и градски 

култури: многообразието в градовете и неговата 

представителност в градското пространство; Привързаност към 

определени пространства, идентичност и публични (квази-

публични) пространства, сегрегация и изключване. 

срокове 20 юни 2011 

повече информация на info@zdes.spb.ru; www.zdes.spb.ru; www.eu.spb.ru/ces 

 

 

институция Европейска мрежа за кино и изследвания на медиите (NECS) 

анотация Семинар за млади учени  "Размити граници / Съперничещи 

географии"(Blurred Boundaries/Contested Geographies) (29-30 

септември 2011, Белград) 

подробности Целева грапа – млади учени и магистри. Теми: (Интер)медийни 

модели за съпротива, трансгресия и размиване на рамките и 

установените граници; Миграционна естетика; Дистанция и 

затвореност; Хибридни жанрове; Глобализация и нейните 

променящи се географии и др. 

срокове 1 юли 2011 
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повече информация 

на 

graduates@necs-initiative.org  

 

институция Център за славянски и източноевропейски изследвания, 

Университет в Лондон 

анотация ХІ Международна докторантска конференция за Източна и 

Централна Европа (15-17 февруари 2012, Лондон) 

подробности Целева група: магистри, докторанти и млади учени от 

хуманитарните и социалните науки. Конференцията ще обсъди 

понятието за криза от различни дисциплинарни ъгли в общия 

контекст на Централна и Източна Европа. Работен език: 

английски. 

срокове 15 юли 2011 

повече информация на postgradconference2012@gmail.com; 

http://www.ssees.ucl.ac.uk/postgradconf2012.htm 

 

 

институция Асоциация за световен туризъм 

анотация ХІІ Международна конференция по световен туризъм (7-9 

октомври 2011, Истанбул) 

подробности  

срокове 15 юли 2011 

повече информация на http://kasct.co.kr/eng/index.htm 

 

 

институция  

анотация Световен конгрес по информационни технологии 2012 

(WCIT2012) „Новото дигитално общество“ (20-25 октомври 

2012, Монреал, Квебек, Канада) 

подробности Теми: Дигитална икономика; Дигиталната планета и зелената 

планета; Дигиталната планета и глобалното управление; ИКТ и 

здравеопазването; Дигиталните технологии и образованието; 

Дигиталната планета и мобилността. 

срокове  

повече информация на http://www.wcit2012.org/ 
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