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

ПРОЕКТИ И СТИПЕНДИИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 
 

 
НАУЧНИ ФОРУМИ 
 
 
институция Съюз на математиците в България 

анотация ХХХІХ Пролетна конференция на СМБ (април 2010) 
подробности Програмата на конференцията ще включва доклади и научни 

съобщения от областта на математиката и информатиката и 
методите на преподаването им, специализирани и работни 
семинари, кръгли маси и дискусии по научни и учебни 
проблеми, интензивни курсове и др. 

срокове Пълният текст на докладите в два екземпляра не по-късно от 
15 ноември 2009 

повече информация 
на 

1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8; Съюз на 
математиците в България (за Тридесет и девета пролетна 
конференция); тел. 873 80 76; 979 2883; факс/тел. 872 11 89; 
smb@math.bas.bg 

 
 
институция Институт за образование и научни изследвания – Атина 

(Athens Institute for Education and Research, ATINER) 

анотация VІІІ Годишна международна конференция за 
комуникации и масмедия ( 17-20 май 2010, Атина, 
Гърция)  

подробности Теми: политическа комуникация, разширяване на ЕС, дизайн 
на уебсайтове, собственост над медиите, културология, 
филми, връзки с обществеността, политика в 
телекомуникациите, реклама, предпочитания на младежката 
аудитория, междунационална комуникация  

срокове 16 ноември 2010 

повече информация 
на http://www.atiner.gr/docs/Media.htm 

 
 
институция Асоциация за приложни случайни модели и анализи на 

данни (Applied Stochastic Models and Data Analysis, 
ASMDA) 

анотация ІІ Международна конференция „Качествени и 
количествени методи в библиотеките” (Qualitative and 
Quantitative Methods in Libraries, QQML2010) (25-28 май 
2010, Хания, о. Крит, Гърция)  

подробности Теми: 1. Мениджмънт; 2. Финансова стабилност и 
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устойчивост; 3. Маркетинг; 4. Комуникационни стратегии; 5. 
Анализи на данни, 6. Дигитални библиотеки 

срокове 15 декември 2009 

повече информация 
на http://www.isast.org; Dr. Anthi Katsirikou 

 
 
институция Департамент по компютърни изследвания към Институт 

за образование и научни изследвания – Атина (Athens 
Institute for Education and Research, ATINER) 

анотация VІ Годишна международна конференция за компютърни 
науки и информационни системи (25-28 юни 2010, Атина, 
Гърция)  

подробности  

срокове Резюме от 300 думи до 24 декември 2009 

повече информация 
на http://www.atiner.gr/docs/Computer.htm; Panagiotis Petratos 

 
 
институция INSTICC  

анотация Международна конференция по сигурност и 
криптография (SECRYPT) (26-28 юли 2010, Атина, 
Гърция)  

подробности Теми: Access Control and Intrusion Detection; Network Security 
and Protocols; Cryptographic Techniques and Key Management; 
Information Assurance; Security in Information Systems and 
Software Engineering 

срокове 3 февруари 2010 

повече информация 
на http://www.secrypt.icete.org 

 
 
институция INSTICC 

анотация Международна конференция по безжични 
информационни мрежи и системи  (WINSYS) (26-28 юли 
2010, Атина, Гърция)  

подробности  

срокове 3 февруари 2010 

повече информация 
на http:///www.winsys.icete.org 
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институция Институт за информационни системи и технологии, 

контрол и комуникации (Institute for Systems and 
Technologies of Information, Control and Communication, 
INSTICC) 

анотация Международна конференция за уеб информационни 
системи и технологии (WEBIST 2010) (7-10 април 2010,  
Валенсия, Испания)  

подробности Теми: 1. Internet Technology; 2. Web Interfaces and 
Applications; 3. Society, e-Business and e-Government; 4. Web 
Intelligence 

срокове 6 ноември 2009 

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

 
 
институция Световна академия за наука, инженерни науки и 

технологии (World Academy of Science, Engineering and 
Technology) 

анотация Международна конференция за управление на знанието 
(Knowledge Management) и икономика на знанието 
(Knowledge Economy) (ICKMKE 2010) (28 юни 2010, 
Париж, Франция)  

подробности  

срокове  

повече информация 
на http://www.waset.org/conferences/2010/paris/ickmke/ 

 
 
СТИПЕНДИИ 
 
 
институция Берлинско-Бранденбургска Академия на науките и 

Фондация „Фриц Тисен” (Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften, Fritz Thyssen Stiftung) 

анотация Постдокторантски стипендии за академичната година 
2010/ 2011  на тема „Европа в Близкия Изток и Близкия 
Изток в Европа” 

подробности Стипендиантите са предназначени за учени историци, 
филолози, политолози, изследователи на религиите и 
социолози, които смятат, че индивидуалните им академични 
интереси се вписват в параметрите на програмата. 
Документите за кандидатстване трябва да съдържат 1) 
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curriculum vitae, 2) от 2 до 4 страници описание на проекта 
3.) откъс или цяла публикация, доклад, или глава от 
дисертацията на кандидата (до 20 страници) и 4) препоръка 
от един университетски преподавател. Срокът на 
стипендията е от 1 октомври 2010 до края на юли 2011 г. 
Кандидатът трябва да е получил докторската си степен не 
по-рано от 2002 г.  

срокове по електронен път (като Word документ или PDF), на 
английски: не по-късно от 3 януари 2010 г. на адрес: 
eume@wiko-berlin.de 

повече информация 
на http://www.eume-berlin.de; Europe in the Middle East - the 

Middle East in Europe; c/o Wissenschaftskolleg zu Berlin 
Attn: Georges Khalil; Wallotstrasse 19, 14193 Berlin 
Fax +49 30 - 89 00 12 00 
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