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

ПРОЕКТИ И СТИПЕНДИИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 
 
 

 
НАУЧНИ ФОРУМИ 
 
 
 
институция Катедрата по Нова и съвременна история на 

Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” 
анотация Международна конференция “Русия, Европа и светът” 

(28-29 септември 2009, Зала № 2 и Конферентна зала на 
Ректората на СУ) 

подробности Първи тематичен кръг „Сблъсък и диалог на цивилизациите 
в Русия – религия, култура, политика”; Втори тематичен 
кръг „Преходите в руската история” ; Трети тематичен кръг 
„Диалог и сътрудничество”  

срокове 31 май 2009 г. 

повече информация 
на 

gavrilov@clio.uni-sofia.bg;  dgrigorova@mail.ru;  
dgrigorova@clio.uni-sofia.bg 

 
 
институция Варшавски технологичен университет 
анотация Международна конференция за докторанти и млади 

учени "Младите учени пред предизвикателствата на 
съвременните технологии” (Young Scientists Towards the 
Challenges of Contemporary Technology) (21-23 септември 
2009, Варшава) 

подробности Конференцията е с интердисциплинарен характер. Ще бъдат 
застъпени следните тематични полета:1. Nature Studies ; 2. 
Biomedical Engineering ; 3. Mechanics, Automation and 
Robotics ; 4. Town and Urban Planning, Architecture and 
Building Engineering ; 5. Applied Mathematics ; 6. Electronics 
and Information Technologies ; 7. Nanotechnologies and 
Materials ; 8. Social Sciences in Technology (тук се имат 
предвид теми като management, entrepreneurship and 
techology transfer, economical aspects, legal aspects, including 
intellectual property protection.). Докладите ще се издадат в 
сборник. 

срокове 
10 май 2009  г. 

повече информация 
на 

http://konferencja.doktoranci.pw.edu.pl/en ; 
doktoranci@samorzad.pw.edu.pl 
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институция Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
анотация Научна конференция „Културното наследство на 

Рилския манастир – състояние и перспективи на 
проучването, опазването и реставрирането му” (23 – 25 
юни 2009, НБКМ) 

подробности  
срокове 

30 април 2009 г. 
повече информация 
на 

musicasacra@abv.bg ; 983-45-21; Институт за изкуствознание, 
ул. Кракра 21, 1504 София 

 
 
 
институция Стопански факултет при СУ „Св. Климент Охридски”  
анотация Международна годишна конференция „Регионални 

несъответствия в икономическото и социалното 
развитие на Европа” (Regional Discrepancies in Economic 
and Social Development in Europe) (9-10 октомври 2009, 
София) 

подробности Основни теми: Regional differences of transaction costs; 
Economic analysis of the mass media in Europe; Valorizing 
differences in natural endowment of countries and regions; 
Disbalances in norms and standards in EU regions and 
equilibrium tendencies on markets of goods and production 
factors; Effects of cultural heritage on economic and social 
development of regions; Discrepancies: inducing higher growth 
or hindering development in poorer regions; Local area 
differences in public utilities in EU regions 

срокове 31 май 2009; резюмета до  200 думи с ключови думи  и JEL 
codes 

повече информация 
на conference@feb.uni-sofia.bg 
 
 
 
институция ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски” 
анотация Международна конференция „Software, Services & 

Semantic Technologies” (28-29 октомври 2009, София) 
подробности Основни теми: Software and Services; Intelligent Content and 

Semantics; Technology Enhanced Learning; Knowledge 
Management; Business Intelligence. Приемат се заявки за 
доклади (8 стр.), съобщения (5 стр.), постери (2 стр.) 

срокове 
15 юни 2009 

повече информация 
на s3t@fmi.uni-sofia.bg  http://s3t.uni-sofia.bg/ 
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институция Bahcesehir University 
анотация Международна конференция „Отвъд границите: медия, 

култура и идентичности в Европа” (Beyond Boundaries: 
Media, Culture and Identity in Europe) (2-3 октомври 2009, 
Истанбул, Турция) 

подробности Конференцията се организира по проект, финансиран от ЕС, 
"European Media and Cultural Studies and Media Awareness", 
съвместно с Bahcesehir University (Istanbul, Turkey), 
University of Potsdam (Potsdam, Germany) и University of 
Applied Sciences Potsdam (Potsdam, Germany). Няма такса за 
регистрация. Работният език е английски. Основни теми: 
Евроцентризъм и алтернативи; Транснационализъм и 
национализъм; Глобални, регионални и местни медии и 
култура; Диаспора и мигранти, култура и идентичност; 
Равенство между половете и културното многообразие; 
Тактики и стратегии на диалога между културите; 
Символично представяне на Европа в различни културни 
практики; Теории на европейското кино, медиите и 
културата;Предизвикателствата на европейското кино, 
медии и културните изследвания; Европейски 
комуникационни проучвания и стратегии; Политиката на ЕС 
за медиите, комуникациите и културата. 

срокове Резюме до 300 думи, името и институционалната 
принадлежност до 15 юни 2009 г. 

повече информация 
на emcs@bahcesehir.edu.tr 
 
 
институция European University Institute (Флоренция) 

анотация ХІ Среща за средиземноморски изследвания „Адриатически 
граници: комуникации през културите, пространството и 
времето, ХІV-ХХ век.” (Adriatic Frontiers: Communications Across 
Cultures, Space And Time) (24-26 март 2010, Монтекатини терме, 
Флоренция) 

подробности Темите на семинара (вж. на уебсайта). Няма да има такса за 
регистрация. Има възможност за отпускане на стипендия. 

срокове резюме около 500-1000 думи и кратка автобиография до 15 юли 2009 
г. 

повече информация 
на Формуляр за участие - http://www.rscas.org/medform.asp 

http://www.eui.eu/RSCAS/Research/Mediterranean/mrm2010/Index.shtml 

Maximilian Hartmuth (hartmuth@su.sabanciuniv.edu) 

Amanda Phillips (amanda.phillips@orinst.ox.ac.uk) 

 
 
 

http://www.rscas.org/medform.asp�
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ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 
 
институция Университет в Денвър, Катедра по масови комуникации 

и журналистика (University of Denver, Mass 
Communications & Journalism Studies) 

анотация 
Сборник "Брандирането на пост-комунистическите 
нации" 

подробности Националното брандиране, набор от идеи, чиито корени са в 
западния маркетинг и мениджмънт, набра популярност в 
посткомунистическия свят като даващо възможност за бързо 
решаване на кризата в идентичността на обществата в 
преход. Предлаганите статии трябва да попадат в три 
основни области: 1.  Кои са основните актьори, въвлечени в 
дискурсите на националното брандиране и техните 
практики, в посткомунистическа Европа и какви са техните 
залози? Какви са локалните политически и културни 
обстоятелства, които предпоставят обсебването на 
съзнанието на националните елити от мисията за 
националното брандиране? Каква е връзката на 
националното брандиране с битката за власт на национално 
и наднационално ниво? 2. Какви типове образи на 
посткомунистическите нации и/или региони се налагат или 
се потискат чрез специфичните подходи на националното 
брандиране? По какъв начин дискурсите на националното 
брандиране и техните практики влизат в отношение с 
глобализацията, медиатизацията и консумеризма? 3. Какви 
са културните, политическите и социалните последствия от 
преопределянето на посткомунистическите нации като 
марки/брандове? По какъв начин изучаването на 
посткомунистическото национално брандиране може да 
допринесе за по-широкото и критично разбиране на 
посткомунистическите преходи? 

срокове 20 май 2009 г.  
В случай, че материалът е одобрен, трябва да предадете 
окончателния текст (около 8,000 думи) до 1 ноември 2009 г. 

повече информация 
на 

предложенията от 500-800 думи и кратко CV на Надя Канева 
/ Nadia Kaneva (nkaneva@du.edu) 

 
 
институция Ново академично издание на ЮЗУ 
анотация Научно списание „Scientific Research Journal of South-

West University”, издава се само на английски език 
подробности Тематичните направления в списанието са:  

Хуманитарни науки; Математика и компютърни науки; 
Природни науки; Здравеопазване и спорт; Право; 
Икономически науки; Технически науки; Изкуство.  

срокове 
постоянен 

повече информация 
на 

доц. д-р Невена Пенчева: npencheva@swu.bg; +359 73 8889 -
164  

 

mailto:nkaneva@du.edu�
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институция Jean Monnet Centre of Excellence (JMCE) в Манчестър 
анотация Годишник с акцент „Европейски малцинства в 

междудисциплинарна перспектива” (European Minorities in Cross-
Disciplinary Perspective) 

подробности Покана към докторанти, работещи в областта на лингвистиката, правото, 
историята, образователните и културни изследвания, за статии на 
посочената тема. 

срокове 
10 юли 2009 г. 

повече информация 
на 

http://www.socialsciences.manchester.ac.uk/jeanmonnet/yearbook3.htm#2009 
jeanmonnet manchester.ac.uk 

 
 
 
институция Интердисциплинарното on-line издание за социални, 

хуманитарни науки и философия "Humanicus" 
анотация Покана за публикация в брой 3 (лято 2009 г.). 
подробности Приемат се работи в следните области: Лингвистика, 

Културология, Социология и Философия. Статиите могат да 
бъдат написани на английски, сърбохърватски, полски, 
руски, украински, български, китайски, шведски и чешки 
език. 

срокове 
30 юни 2009 г. 

повече информация 
на www.humanicus.org 
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СТИПЕНДИИ 
 
институция Институт за средновековни изследвания, Университет в 

Лийдс 
анотация Стипендия за библиотекари, 2009-2010 
подробности За една година, в размер £1500, за един студент, завършил 

магистратура или начинаещ докторант. Работата включва 
създаване на Международна библиография на 
Средновековието. Документи: CV (3 стр.), молба за 
кандидатстване (2 стр.). Одобрените кандидати ще положат 
писмен тест или интервю. Окончателно решение – на 20 юли 
2009.  

срокове 
11 май 2009 

повече информация 
на http://www.leeds.ac.uk/ims/news/bibbursary2009_10.htm 
 
 
институция Австрийско федерално министерство за наука и 

изследвания  
анотация Австрийско-български летен колеж (2-10 август 2009 в 

Благоевград, 11-21август 2009 във Варна) 
подробности В програмата ще бъдат включени по 20 студенти от 

България и Австрия. Разходите по пребиваването се 
осигуряват от стипендия на Австрийското федерално 
министерство за наука и изследвания, включваща обучение, 
нощувки, закуска и обяд, екскурзии. Спечелилите конкурса 
ще трябва да платят 40 евро такса участие. 
Могат да кандидатстват всички редовни студенти, които са 
изучавали немски език от 150 до 500 учебни часа. Изборът 
се прави чрез конкурс по документи. 
Няма да се приемат кандидатури на студенти, които следват 
немска филология, завършилите немска езикова гимназия 
или гимназия с усилено изучаване на немски език. 

1. Да са редовни студенти от всички специалности, с 
изключение на филологическите, в които се изучава немски 
език. 2. Да са изпратили навреме следните документи за 
кандидатстване: Попълнен формуляр (по образец); CV 1 стр. 
(компютърна разпечатка); уверение с данни за успеха от 
следването; копие от дипломата за средно образование или 
документ, доказващ обучение по немски (с брой часове или 
ниво), от курсове по немски език или частни уроци; 
портретна снимка 

срокове 20 май 2009 

повече информация 
на Кандидатстване само по традиционната поща (не по e-mail) 

на адрес: Austrian Science and Research Liaison Office - ASO 
Sofia/ ул. Московска 5, 1000 София 

http://www.aso.zsi.at/bg/index.html 
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институция Институт за Дунавския регион и Централна Европа 

(IDM), Виена, IDResearch Ltd (IDR), Pecs, 
Eotvos Lorand University (ELTE) в Будапеща и  
Хуманитарния факултет на Университета в Печ 

анотация VІ Лятно училище за регионално сътрудничество 
(5 – 12 юли 2009 г., Eotvos Lorand University (ELTE),  
Будапеща, Унгария) 

подробности Целева група: Млади учени от Дунавския регион и 
Централна Европа с образование и интереси в 
политическите и други социални науки; Магистри и 
докторанти, които желаят да представят текущата си работа 
пред участниците в лятното училище; Заинтересовани 
експерти, професионалисти от регионални организации, 
публичната администрация и научни институции. Теми: 1. 
Революционните промени и тяхното политическо 
въздействие върху Европа 2. Икономическите и социални 
перспективи на демократичната промяна; 3. 1989 като 
стимул за регионално сътрудничество със специален фокус 
върху науката, изследванията и развитието на гражданското 
общество в Източна и Централна Европа; 4. Нова 
геополитическа ера за региона? – Дунавският регион в 
международните отношения 20 години след падането на 
Берлинската стена 

срокове 17 май 2009, заявките да съдържат: попълнен формуляр, CV 
и резюме от максимум 2 стр. на доклада 

повече информация 
на 

http://drcsummerschool.eu; Mr. Zoltan Voros 
voros@idresearch.hu 

 
 
институция Болонски университет (Италия) 
анотация Международна лятна школа за докторанти от 

хуманитарните дисциплини и от точните науки 
„Вплитане на точните науки и хуманитаристиката” (29 
юни-10 юли 2009, Научно-изследователския център в 
Римини) 

подробности Ще бъдат изнесени лекции, както от професори-
хуманитаристи, така и от професори от точните науки. Целта 
е да се работи по посока на преодоляване на затвореността 
на науките и да се потърсят методологическите възможности 
на интердисциплинарното научно изследване. Школата носи 
6 кредита. Такса 300 евро. 

срокове 
30 май 2009 

повече информация 
на 

Заявлението свалете от: http://www.slav.uni-
sofia.bg/Pages/application_form.doc; заявките се изпращат на 
Vita Fortunati tel. + 39 051 2097195] e-mail: 
vita.fortunati@unibo.it;  Francesco Sberlati tel. + 39 051 
2098580 e-mail: francesco.sberlati@unibo.it 
 

http://drcsummerschool.eu/�
http://www.slav.uni-sofia.bg/Pages/application_form.doc�
http://www.slav.uni-sofia.bg/Pages/application_form.doc�
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институция Министерство на държавната администрация и 

административната реформа 
анотация Летни стажове в държавната администрация. Програма 

“Българската мечта” 
подробности Министерството на държавната администрация и 

административната реформа ще сключи договор със 
студентите, одобрени от съответната приемаща институция, 
за провеждане на платен стаж. По време на своя стаж те ще 
бъдат ангажирани на пълно работно време и ще приключат 
своя стаж с писмена разработка, съдържаща препоръки за 
подобряване на дейността на звеното, в което са били 
стажанти. Условия за кандидатстване - Студенти от 
държавни и частни университети в България и чужбина; 
Завършен първи курс; Много добро владеене на поне един 
чужд език ; Добри компютърни умения  

срокове 
автобиографии до 31 май 2009 г. 

повече информация 
на 

http://www.mdaar.government.bg/bgdreamdocs.php; 
http://www.mdaar.government.bg/bgdream.php.  

 

http://www.mdaar.government.bg/bgdreamdocs.php�
http://www.mdaar.government.bg/bgdream.php�

