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БЮЛЕТИН (АПРИЛ 2010) 

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

 
НАУЧНИ ФОРУМИ 
 
институция Софийски университет, Исторически факултет; Община 

Сливница 
анотация Научна конференция „Защитата на Съединението” (СУ, 

Ректорат, 17 ноември 2010) 
подробности Посветена на 125 г. от Сръбско-българската война и боевете при 

Сливница 
срокове 30 април 2010 

повече информация на benderev1885@gmail.com; доц. д-р Т. Попнеделев; 9308 322; бул. 
Цар Освободител 15 

 
институция Международно висше бизнес училище - Ботевград 
анотация Международна конференция „Научни изследвания – висше 

образование - иновации” (кампус Правец, 18-19 юни 2010) 
подробности Посветена на обучението във висшите училища. Теми: Научни 

изследвания (Връзката им с бизнеса, Публично-частни 
партньорства, Участие на студентите, Интегриране в 
Европейското изследователско пространство); Образование 
(Използване на научни резултати в преподаването, Обучение и 
пазар на труда); Иновации (Конкурентноспособност и устойчиво 
развитие, Академично предприемачество, Европейска и 
национална иновационна политика). Обем на докладите – до 8 с.  

срокове 15 май 2010 

повече информация на www.ibsedu.bg; conference@ibsedu.bg; тел. 0723/68812 

 
 
институция Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски”; Факултет по управление, икономика и 
обществени науки на Кьолнския университет и Агенция за 
икономически анализи и прогнози 

анотация ХІІІ Международна конференция „Повишаване на 
социалното благосъстояние в ЕС” (8-9 октомври 2010, хотел 
„Арена ди Сердика”, София) 

подробности Теми на конференцията са: Корпоративната социална 
отговорност; Влияние на създаването на човешкия капитал върху 
социалното благосъстояние; Принос на икономиката на 
здравеопазването към социалното благосъстояние; Разпределение 
на доходите и икономически растеж 
Доклади от конференцията се публикуват в специалната 
поредица на немското издателство Peter Lang „Софийски 
конференции за социално и икономическо развитие в Европа” 

срокове  

повече информация 
на 

http://conference.feb.uni-sofia.bg; conference@feb.uni-sofia.bg 

mailto:benderev1885@gmail.com�
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институция Федерация на научно-техническите съюзи в България, 

Комисия за работа с младежта и Съюз на европейски млади 
инженери в България (СЕМИБ) 

анотация VІІІ Национална младежка научно-практическа сесия 2010 (10 
- 11 май 2010 г., Национален дом на науката и техниката, 
София, ул. "Раковски" № 108) 

подробности Целева група: доктори, докторанти, магистри и бакалаври на 
възраст до 35 години, от университети в София и страната, 
институти на БАН и от фирми, които имат самостоятелни или в 
съавторство разработки или други трудове с авторски характер, 
непубликувани до момента. Тематични направления: 
Автоматизация и информационни технологии;  Електроника, 
електротехника и телекомуникации; Икономически науки; 
Маркетинг, мениджмънт и логистика;  Индустриален дизайн. Ще 
бъдат присъдени парични награди. 

срокове 30 април 2010 г. 

повече информация на semib@abv.bg; д-р инж.Кремена Деделянова; тел.: 986 13 79 
 
институция Българска библиотечно-информационна асоциация 
анотация ХХ Национална конференция „Съвременната библиотека - 

център за информация и знание”(София, 9 – 11 юни 2010,  
СУ "Св. Климент Охридски", аула) 

подробности Основни акценти: Библиотеката на 21 век: мисия, проблеми и 
предизвикателства. Библиотеката като един от съвременните 
обществени канали за достъп до знания и информация; 
Библиотеката – информационен център. Подходи към 
реализацията на информационната функция на библиотеката. 
Развитие на библиотечните колекции, информационните ресурси 
и иновативни библиотечно-информационни услуги; Библиотеката 
– център за знания. Ролята на библиотеката в ученето през целия 
живот; в подкрепата на формалното и в осъществяването на 
неформално образование за хора от всички възрасти; 
Библиотеката като основен хранител на човешкото знание. Ролята 
й в съхраняването, опазването и осигуряването на достъп до 
книжовното наследство; Ползвателите на съвременните 
библиотеки: анализи, социологически проучвания на структурата 
на читателската аудитория и очакванията й към библиотеката на 
21 век. Създаване на условия и възможности за достъп до 
информация и знание за хората в неравностойно положение; 
Библиотечното образование и квалификация – състояние, 
проблеми и перспективи на подготовката на съвременните 
библиотечни специалисти като компетентни посредници между 
ползвателите, информацията и знанието 

срокове 30 април 2010 г. 

повече информация на ilko_penelov@yahoo.com, като посочите и координати за обратна 
връзка 

 
институция ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”; РНБ „Петко Славейков” – 

Велико Търново 
анотация IX Национална научна конференция „Библиотеки – четене – 

комуникации. Новите информационни и комуникационни 

mailto:semib@abv.bg�
mailto:ilko_penelov@yahoo.com�
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технологии и автоматизирането на библиотечните процеси” 
(Велико Търново, 17-18 ноември 2010) 

подробности Теми: библиотечно дело; печатни комуникации; медии. Докладите 
– до 8 с., експозе – до 10 мин. 

срокове Юни 2010 

повече информация на Калина Иванова; тел. 062/ 628098, 062/620208; ,rs@libraryvt.com] 
kdemireva@mail.bg 

 
 
ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 
 
институция  
анотация Електронно списание "Югоизточна Европа" 
подробности "Югоизточна Европа" е академично научно списание. Целта му е 

да контекстуализира и концептуализира развитието на 
Югоизточна Европа. Замислено е като мултидисциплинарно и 
интердисциплинарно издание по характер, както и с акцент върху 
сравнителния подход в предлаганите анализи. Главен редактор: 
Анна Кръстева, Нов български университет, София;  Отговорен 
редактор: Stefano Bianchini, University of Bologna, Italy; Съ-
редактори: Florian Bieber, University of Kent, UK; Gvozdan Flego, 
University of Zagreb, Croatia; Henry Huttenbach, the City College of 
New York, USA 

срокове текущи 

повече информация на http://www.brill.nl/seeu; статии – на Sara Barbieri, 
unibo.editoriacecob@unibo.it; рецензии и отзиви – на Aurora 
Domeniconi, aurora.domeniconi@unibo.it 

 
 
институция Институт за изследване на обществото и Институт за 

философски изследвания – БАН 
анотация Конкурс за статии на млади учени в областта на теория на 

науката 
подробности Статиите трябва да имат следния фокус: 

1.Неолибералното понятие за знание 
2.Ефекти на неолибералните политики върху научните 
изследвания  
3.Ефекти на неолибералните политики във висшето образование  
4.Алтернативи на неолибералните политики в областта на науката 
и висшето образование 
Предимство ще имат статии, прилагащи понятията за 
неолиберализъм, разработени от Мишел Фуко (Раждането на 
биополитиката), Уенди Браун (Edgework), Тони Негри и Майкъл 
Хард (Империя). В случай на нужда Институтът за изследване на 
обществото може да осигури достъп до релевантна литература. 
Получените статии ще бъдат оценявани от екип учени от 
Институт за философски изследвания – БАН, СУ „Св. Климент 
Охридски” и ПУ „Паисий Хилендарски”. Те трябва да имат обем 
4000-6000 думи. Ще бъде осигурено публикуването им в сборник. 
Авторите на одобрените статии ще получат хонорар в размер на 
360 лв. 

http://www.brill.nl/seeu�
mailto:unibo.editoriacecob@unibo.it�
mailto:aurora.domeniconi@unibo.it�


 4 

срокове 24 май 2010 г. 

повече информация на socialni.nauki@gmail.com 
 
 
институция Дипломатически институт - Министерство на външните 

работи; Европейски културен център – Женева; Министерство 
на външните работи - Държавен културен институт 

анотация Национален конкурс за студенти за есе „Европейската 
културна идентичност и българската перспектива” 

подробности Конкурсът се обявява по повод Деня на Европа - 9 май, и 
обявената от ЮНЕСКО Международна година за сближаване на 
културите. Наградата е тридневно посещение в Женева, 
Швейцария, среща с изтъкнати представители на академичните и 
културните среди, посещение в Библиотеката на ООН и музея 
„Мартен Бодмер" Наградите ще бъдат обявени през май 2010 г. 
Участници: студенти от всички български университети. Език на 
есетата: български. Обем: до 4 стандартни печатни страници. 
Необходимо е участниците да посочат координати за обратна 
връзка (адрес и телефон), изучавана специалност и университет, 
както и дали владеят английски или френски език. 

срокове 30 април 2010 г. 

повече информация на bdi@mfa.government.bg; тел: 807 6440; 807 6442 
 
 
СТИПЕНДИИ 
 
институция Фондацията "Балканско наследство"; Нов български 

университет 
анотация Теренната школа "Балканско наследство" (BH Field School) 
подробности Включва няколко проекта в областта на археологията, история на 

изкуството, реставрация и консервация, изящните изкуства и 
християнско изкуства. Студентите получат образователни кредити 
- 6 (за двуседмичните) и 9 (за четиримесечните). Език: английски. 
За настоящата година възможностите са за: Фото експедиция в 
средновековните църкви в Западна България; Разкопки на 
раннохристиянските църкви във Варна; Реставрация и 
документация на гръцка керамика и др. 

срокове текущи  

повече информация на www.bhfieldschool.org; balkanheritage@gmail.com 
 
 
институция Vienna University of Technology (TU Vienna); Vienna PhD School 

of Informatics 
анотация Докторантски стипендии в областта на информатиката за 

учебната 2010/2011 
подробности Отпускат се 15 стипендии годишно. Начало на обучението – 11 

октомври 2010 
срокове 7 май 2010; интервю 4-14 юни 2010 г. 

повече информация на http://www.informatik.tuwien.ac.at/teaching/doctoral/phdschool  
 

mailto:socialni.nauki@gmail.com�
mailto:bdi@mfa.government.bg�
http://www.bhfieldschool.org/�
http://www.informatik.tuwien.ac.at/teaching/doctoral/phdschool�
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институция Център за академични изследвания София (ЦАИ) 
анотация Конкурс за независими изследователски стипендии в областта 

на социалните и хуманитарните науки за 2011/2012 
подробности Стипендиантската програма има за цел да подкрепи независими 

новаторски изследователски проекти с високо качество на млади и 
утвърдени български учени от областта на хуманитарните и 
социалните науки. Дисциплинарни, методологически и тематични 
ограничения по отношение на проектните предложения няма да 
бъдат прилагани. Решаващи за селекцията са единствено 
потенциала на кандидата и качеството на проекта. Програмата е 
организирана в два семестъра: I-ви семестър: от 1 март до 31 юли 
2011 г.; II-ри семестър: от 1 октомври 2011 г. до 29 февруари 2012 
г. 

срокове 1 ноември 2010 г. 

повече информация на www.cas.bg; Ралица Петрова  - petrova@cas.bg; тел: 9803704; факс: 
9803662 

 
 
институция СУ “Св. Климент Охридски”; ОП “Развитие на човешките 

ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд 

анотация Докторантско обучение (Творчески дом на СУ, Китен, 21-30 
май 2010 ) 

подробности В 60 часа лекционни и семинарни занятия, водени от известни 
български и чужди учени, докторантите ще имат възможност да се 
запознаят с най-нови изследователски, тематични и 
методологически тенденции в различни научни области, както и 
да представят собствените си работни хипотези. Те получават 
сертификат, както и до 10 кредита в зависимост от участието си.  
* 20 докторанти получават пълна стипендия, покриваща всички 
разходи, вкл. пътни, за горепосочения период.  
* 10 докторанти получават половин стипендия, като останалите 
разходи заплащат сами или чрез фондове на базовите звена. 
Приемат се студенти и докторанти от всички специалности на 
легитимни български и чуждестранни висши училища и 
институти. Документи за кандидатстване:  
1. Мотивационно писмо за участие и посочен вид на стипендията 
(може да се кандидатства за двата вида стипендии, като един 
кандидат може да получи само една стипендия.).  
2. Копие от заповед за зачисляване на докторантура. 
3. СV; списък публикации. 
Подборът се извършва по документи от Експертния съвет на 
проекта, като предимство имат както следва: 
1.Докторанти, участвали в курсове на Докторантското училище по 
горепосочения проект. 
2.Докторанти на ФФ, ИФ, ФСлФ, ФКНФ, ФЖМК. 
3.Докторанти на СУ „Св. Климент Охридски”. 
4.Докторанти по социални и хуманитарни науки. 

срокове 30 април 2010 г. 

повече информация на доц. д-р Д. Денков, канцелария на ФФ, Ректорат на СУ, каб. 47 
ddenkov@phls.uni-sofia.bg; ddenkov@mail.orbitel.bg 

 

http://www.nationalgeographic.bg/?cid=4&NewsId=1924�
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