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БЮЛЕТИН (МАРТ 2010) 

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

 
НАУЧНИ ФОРУМИ 
 
инсти
туция 

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, Факултет по хуманитарни 
науки, Научен център “Преславска книжовна школа” 

анота
ция 

Международен симпозиум “Свети Наум – дело, съратници и последователи” (29-30 
октомври 2010, Шумен) 

подро
бност
и 

Форумът е посветен на 1100 години от Успението на Св. Наум. Работни езици – всички 
славянски, немски и английски. Такса правоучастие: 20 € за български участници. 
Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на 
командироващата страна. Докладите – до 20 стандартни страници (включително и 
приложенията), ще се публикуват в 12-ти том на поредицата “Преславска книжовна 
школа”. 

сроко
ве 

Заявки и текстове на готовите доклади до 1 юли 2010 г. 

повеч
е 
инфор
мация 
на 

pks@shu-bg.net; gretasto@abv.bg; Грета Стоянова - (++395 54) 830495/116 

 
инсти
туция 

СУБ, ЮЗУ „Неофит Рилски” 

анота
ция 

ІІІ Балканска научна конференция “Науката, образованието и изкуството през 
ХХІ век” (10 - 11 септември 2010, Благоевград) 

подро
бност
и 

Тематични направления: Хуманитарни науки (литературна теория и литературна 
история, лингвистика, фолклористика, библиотекознание, философия, история, 
психология и др.); Природо-математически науки (биология, екология, биотехноло-
гии, химия, физика, природна география, земеделие, животновъдство, математика, 
информатика, информационни и комуникационни  технологии и др.) Икономика и 
туризъм (маркетинг, мениджмънт, икономика, туризъм, икономическа география, 
техника и технологии, финанси и отчетност и др.) 

сроко
ве 

Резюме на български език – до 1 май 2010 

повеч
е 
инфор
мация 
на 

тел.:073 / 8889547 ; 0889/974460;  
http://www.usb-blagoevgrad.swu.bg/; conference_blagoevgrad@abv.bg  

 
 
институ
ция 

 

анотация Европейско лятно училище „Technology Enhanced Learning 2010” (7-11 юни 
2010, Охрид, Македония) 

подробн
ости 

Основна тема е ролята на технологиите в осигуряване на възможности за учещите. 
Ще се разискват три големи предизвикателства – Connecting learners; Orchestrating 
learning; Contextualising learning environments. 

срокове 26 март 2010 
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повече 
информа
ция на 

www.JTELSummerSchool.eu 

 
институция  
анотация V Международна конференция ”Internet Technology and Secured 

Transactions (ICITST-2010)” (8-11 ноември 2010, Лондон) 
подробности  
срокове 31 май 2010 

повече 
информация 
на 

http://www.icitst.org/Home.html 

 
 
институция  
анотация Международен семинар ”Mobile, Wireless & Networks Security (MWNS-

2010)” (23-25 юли 2010, Chennai, Индия) 
подробности  
срокове 18 март 2010 

повече 
информация на 

http://coneco2009.com/mwns/mwns.html; mwns2010@yahoo.com; 
mwns2010@airccse.org 

 
 
ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 
 
инсти
туция 

Epoka University, Тирана, Албания 

анота
ция 

Книга “Balkans: Foreign Affairs, Politics and Socio-cultures” 

подро
бност
и 

част ІІ: II: Socio-Culture of Balkans: 3.Bulgaria’s Socio-culture (Socio- cultural historical 
background of the country; National structure (ethnic, religious, sects and other diversities); 
Post Cold War developments on the Socio-Cultural situation; Socio-cultural (potential) Issues 
(and solution alternatives). Статиите трябва да са до 5000-6000 думи. Контактът с 
издателите преди 15 април е желателен. 

сроко
ве 

15 април 2010 

повеч
е 
инфор
мация 
на 

euces@epoka.edu.al; http://www.epoka.edu.al/;c.yenigun@iku.edu.tr; fgjana@epoka.edu.al  
 

 
СТИПЕНДИИ 
 
институция Програма „Учене през целия живот” на ЕК, CEDEFOP 
анотация Хоризонтална програма „Учебни визити” 
подробности Целта на програмата е посредством тематични семинари и теренна работа в 

различни страни на ЕС да повиши професионалната квалификация на 
образователни специалисти, администратори и учени.  
Работни езици: английски, немски, френски и испански.  
При одобрение кандидатът получава стипендия, с която напълно покрива 
разходите си. Няма възрастови ограничения за участие.  
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Кандидатите от СВУБИТ трябва да проверяват възможностите за участие, 
като проверят дали в целевите групи на учебните визити фигурира 
«researcher». 

срокове 31 март 2010 (за визитите през септември 2010 – февруари 2011) 
15 октомври 2010 (за визитите през март 2011 – юни 2011) 

повече 
информация на 

http://www.hrdc.bg/news.php; 
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=7194&scid=74&lang=
EN; тел.: 9155087. 
Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) 
Покана за кандидатстване по програма „Учебни визити” към 31 март 2010 
ул. „Граф Игнатиев” 15, ет. 3, София 1000 
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