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БЮЛЕТИН (МАЙ 2010) 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ, ТЕКУЩИ КОНКУРСИ ЗА 

ПРОЕКТИ И СТИПЕНДИИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 
 
НАУЧНИ ФОРУМИ 
 
институция Катедра по балканистика, славянски и ориенталски 

изследвания към Солунския университет; Фондация Via 
Egnatia 

анотация Международна конференция "Митове за 'другия' на 
Балканите. Образи, социални практики и поведение" (Солун, 
20-23 февруари 2011)  

подробности Конференцията предоставя възможности за доклади и дебат върху 
конструирането и употребата на минали и настоящи митове на 
Балканите в опит да се усвои "другостта" чрез познатото и 
близкото.Организаторите очакват да се включат с предложения за 
доклади антрополози, историци, фолклористи, психолози, 
социолози или най-общо казано, учени от социалните и 
хуманитарни науки. Докладите трябва да бъдат насочени към 
следните или подобни теми: 1. Националната идентичност ; 2. 
Половите различия; 3. Малцинствата ; 4. Миграционният опит или 
други. Организаторите ще направят всичко възможно да осигурят 
средства за настаняването и храната на участниците.  

срокове 20 юни 2010 г. 

повече информация на кратко резюме и кратко CV (1 стр.) на: balkanmyth@uom.gr; 
www.balkanmyth.com; mariet@uom.gr; dgintidis@uom.gr  

 
институция European Science Foundation; Фондация за история на 

технологиите; Софийски университет; Пловдивски 
университет; Българска академия на науките 

анотация Международна конференция "Технологиите и отношенията 
Изток-Запад: Трансфери, паралелни истории и европейската 
лаборатория" (София, 17-20 юни 2010) 

подробности Докладите в конференцията трябва да се фокусират върху 
циркулацията и усвояването на технологии между Източна и 
Западна Европа като начална точка в съревнованието и процеса 
на европеизация. По време на Студената война Европа е 
лаборатория за експерименти с идеологически и политически 
режими, които възпрепятстват традиционните пътища за 
трансфер на знание и технологии в Европа. Тъй като историята 
на Студената война е преди всичко представяна като прекъсване 
и фрагментация, организаторите на конференцията очакват 
докладите да се фокусира върху примери за успешно 
сътрудничество или "скрити континютети" в междуевропейските 
трансфери на технологии през XX в.Основни теми са:Времена на 
промяна: Традиции и прекъсване на трансферите на знание и 
технологии между Източна и Западна Европа; Договаряните 
идентичности: пространства и места на сътрудничество или 
противопоставяне преди, по време и след Студената война; 
Паралелни истории: алтернативни процеси на европейска 
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интеграция и фрагментация в Източна и Западна Европа; Неясни 
граници: протичания и пролуки в Желязната завеса; Европа като 
търговска зона, символично бойно поле и арена на борбата за 
световна хегемония; Ефекти на охлаждане: Война на 
технологиите и технологиите във войната; Противопоставяне на 
моделите: предимствата и недостатъците на понятия като 
американизация, съветизация и западен модел в европейската 
историография 

срокове 19 май 2010 г. 

повече информация на www.conference2010sofia.com 

 
 
институция Исторически факултет на СУ; Катедра «История на Византия 

и балканските народи» 
анотация Международна конференция „Power and Influence in South-

Eastern Europe, 16-19th centuries” (Власт и влияние в 
Югоизточна Европа, XVI-XIX в.) (Ректорат на СУ, 8-9 
октомври 2010) 

подробности Теми на конференцията: 1. Formal power in South-Eastern Europe 
(Men of power, state and stately power in the Ottoman Balkans; State, 
state power and statesmen in Habsburg South-Eastern Europe; Men of 
power, state power and governors in the Russian lands of the 
European South-East; State power, statesmen and the methods of rule 
in autonomous lands and provinces) 2. Informal power in South-
Eastern Europe (Autonomous lands and self-ruling local and religious 
communities in the European Southeast; Corruption, protection and 
clientelism as an informal influence on power in South-Eastern Europe 
(the imperial characteristics of the monarchy of the Ottomans, 
Habsburgs and Romanovs); Protégées, favourites and mistresses in the 
European South-East (the informal use of power) ; Formal and 
informal power as interlinked characteristic of the modernization 
process in South-Eastern Europe); 3. Secret Power in South-Eastern 
Europe(Ideas of Empire and Imperial influence; Diplomats and 
consuls as instruments of influence on power; Creeds and hidden 
power; Espionage and intelligence in South-Eastern Europe) 

срокове 31 май 2010 г. 

повече информация 
на 

Резюме до 500 думи, актуален адрес на: baramova@clio.uni-
sofia.bg, mariabaramova@yahoo.com 

 
институция Детски отдел на Регионална библиотека “Любен Каравелов” – 

Русе 
анотация Дистанционна конференция на тема: “Деца, четене, 

иновативни библиотечни практики“ 
подробности В конференцията могат да участват библиотекари, работещи с 

деца и ръководители на библиотеки. В докладите да изкажат 
наблюдения, практики и идеи по темата, по възможност, 
придружени със снимки и илюстрации. Могат да се изпращат и 
презентации. Всички материали ще бъдат публикувани на 
уебсайта на РБ ”Любен Каравелов” без редакция и по реда на 
получаването им, с реферати на английски и руски език. Допустим 
обем - до 3 с. Word/ Verdana 12, jpg, ppt (10 слайда) 
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срокове 5 март до 15 август 2010 г. 

повече информация на distanceconference@libruse.bg; +359 82 820 127 
children@libruse.bg   

 
 
институция Jean Monnet Centre of Excellence, Center for European Studies at 

the Middle East Technical University 
анотация Семинар "Enlargement of the EU and its Еffect on European 

Neighbourhood, Culture, History and Citizenship" 
(Разширяването на ЕС и последиците от това за европейското 
съседство, култура, история и гражданство”)  (Анкара, 24-25 
юни 2010) 

подробности Целева група: докторанти, изследващи европейската интеграция и 
теми, свързани с хуманитарната страна на разширяването. Теми: 
Външните отношения на ЕС; Политиката на ЕС към нейните 
съседи; Отношенията Турция - ЕС  

срокове 17 май  2010 г. 

повече информация на Мотивационно писмо; резюме от 500 думи; координати на: 
oburcu@gmail.com and ces@ces.metu.edu.tr  

 
институция Департамент "Нова българистика" на Нов български 

университет; Катедра по литература при Филологическия 
факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” – 
Благоевград 

анотация Националната научна конференция „1910” (София, НБУ, 18 
юни 2010; Благоевград, ЮЗУ, 19 юни 2010)  

подробности Амбицията на конференцията е да предизвика дебат около една от 
най-значимите години в българската литература – 1910. Годината, 
в която се утвърждава персоналистичното ядро на литературния 
канон от началото на ХХ век, в която се появяват „На Острова на 
блажените” от П. П. Славейков, „Подир сенките на облаците” от 
П. К. Яворов, „Змейова сватба” от Петко Ю. Тодоров, „Българска 
антология” наПодвързачов и Дебелянов, две книги от сборника 
„Мисъл” и т.н. Но и годината, в която излизат от печат „Книга за 
любовта и жената” и „Книга за театъра” от Иван Ст. Андрейчин, 
„Пиеси” от Антон Страшимиров, „В страната на палмите” от Стр. 
Кринчев, „Критици” от Й. Маринополски и др. Най-после – факт е 
и първият том от „Строители на съвременна България” от Симеон 
Радев. Текстовете от конференцията ще бъдат публикувани в 
книга пета от поредицата „Годините на литературата” (изд. 
“Сиела” и Департамент “Нова българистика” на НБУ). 

срокове 5 юни 2009 г. 

повече информация на Заявки до: Йордан Ефтимов – yordanefftimov@yahoo.com; Пламен 
Дойнов – dojnovpl@abv.bg; Цветан Ракьовски – crakiovsky@abv.bg 
Тел.: НБУ – (02) 8110 112 

 
институция Бургаски свободен университет 
анотация Научна конференция с международно участие 

„Предизвикателства пред висшето образование и научните 
изследвания в условията на криза” (Бургас, 25-26 юни 2010) 

подробности Тематични области: Икономика и финанси; Маркетинг и 
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управление; Обществени комуникации; Социални дейности и 
педагогика; Право и публична администрация; Техника и 
технологии; Информатика и компютърни науки. Работни езици на 
конференцията - български, английски и руски. 

срокове 5 май 2010 г. 
 

повече информация на www.bfu.bg; konf2010@bfu.bg; 056/ 900 400; 8000  Бургас,  ул. 
“Сан Стефано” № 62 

 
институция Русенски университет; Фондация „Българско общество”; 

Българско геополитическо дружество 
анотация Семинар „Демографската катастрофа – параметри, фактори, 

противодействия” (Хотел „Рига”, Русе, 12 юни 2010) 
подробности Демографската катастрофа – статистика, причини и последствия; 

Проблеми на генофонда, етнически деформации, дебългаризиране 
на нацията; Социални, културни, политически, конфесионални и 
икономически аспекти на демографската катастрофа. Материалите 
ще бъдат публикувани в сборник.  

срокове Заявка за темата - 6 юни 2010; кратка анотация – до 10 юни 
2010 г. 

повече информация на seminardemo@abv.bg;0888 214409; 0879 101790 
 
 
институция Кметство на Санкт Петербург 
анотация ІІІ Международен форум за иновации (Санкт Петербург, 29 

септември -1 октомври 2010) 
подробности Цел – представяне на иновации. Конгресна, експозиционна и 

бизнес програма.  
срокове Текущ  

повече информация на www.forum.spbinno.ru ; регистрация на уебсайта 
 
 
институция Община Пазарджик, Регионален исторически музей-

Пазарджик и Институт по история при БАН  
анотация Научна сесия “Стефан Захариев – живот, дело, 

род”(Пазарджик, 29 октомври 2010)| 
подробности Посветена на 200 години от рождението на Стефан Захариев и 140 

години от издаването на книгата му “Географико-историко-
статистическо описание на Татар-Пазарджишката кааза”– първото 
най-пълно краеведско проучване у нас. Отбелязване още на 
кръглите годишнини на родствениците на Ст. Захариев: Георги 
Консулов (170 години от рождението), Стефан Консулов (160 
години от рождението), Петко Машев (155 години от 
рождението), Стефан Г. Консулов (125 години от рождението). 
Георги К. Христович – родоначалник на българската зоологическа 
наука (действителен член на БАН от 1908 г.), журналистът Велчо 
Т. Велчев, българските художници Елисавета Консулова-Вазова и 
Георги Машев, проф. Димитър Мишайков и др. Материалите ще 
бъдат публикувани в сборник. Експозе- 15 минути за доклад и 10 
минути за научно съобщение. 

срокове 3 май 2010 г. 
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повече информация на 034/ 443 113,  443 144,  443 108; museumpz@abv.bg; Румяна 
Кацарова  

 
институция KMIS 2010 
анотация Международна конференция по управление на знанието и 

разпространение на информация (Knowledge Management and 
Information Sharing) (Валенсия, Испания, 25-28 октмври 2010) 

подробности Някои теми: Дигитални библиотеки; Бизнес разузнаване; 
Информационна сигурност; Електронно обучение и др. 

срокове 20 май 2010 г. 

повече информация на http://www.kmis.ic3k.org/call_for_papers.asp 
 
институция IPRES 2010 
анотация Международна конференция за съхраняване на дигитални 

обекти (Preservation of Digital Objects) (Виена, Австрия, 19-24 
септември 2010) 

подробности  
срокове 5 май 2010 г. 

повече информация на http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/ipres2010/cfp.html 
 
 
ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 
 
институция METU Studies in Development. 
анотация Тематичен брой "Transition from Ottoman Empire to Turkish 

Republic (1876-1939)" (Преобразуването на Османската империя в 
турска република, 1876-1939)  

подробности Приемат се статии на английски или турски език – до 7 000 или да10 
000 думи 

срокове 31 май 2010 г. 

повече информация 
на 

Mustafa Türkes (turkes@metu.edu.tr) and Ebru Boyar (boyar@metu.edu.tr); 
http://www.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/announcement/vie
w/9 

 
 
институция Централноевропейски университет – Будапеща; 

Политологични издания  
анотация Тематичен брой „The Impact of Internet on Politics and Political 

Science” (Влиянието на Интернет върху политиката и 
политологията) 

подробности том 5, брой 4, предстоящо излизане – през декември 2010 
срокове 1 юни 2010 г. 

повече информация на www.ceu.hu/poliscijournal; dylan.kissane@ laposte.net 
 
 
 
ЛЕТНИ ИНСТИТУТИ 
 
институция Катедра по история и археология в Университета в Янина; 
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Община Коница – Гърция 
анотация Лятно училище по антропология, етнография и сравнителен 

фолклор на Балканите (Коница, Гърция, 28 юли-12 август 
2010) 

подробности На уебсайта, вкл.таксата за участие. 
срокове 16 май 2010 г. 

повече информация на http://www.hist-arch.uoi.gr/SUMMERSCHOOL/en/index.html 

konitsa.summerschool@gmail.com  
 
 
институция Евро-балкански институт за социални и хуманитарни науки, 

Скопие, Македония 
анотация Лятна школа "Реконструиране на въображаемата и реалната 

Византия: Историческо и културно наследство, разделящо и 
обединяващо Европа" (Охрид, Македония, 16 - 29 август 2010) 

подробности Двуседмичната школа ще протече с лекции, семинари и отворени 
дискусии, водени от водещи учени от областта на византологията 
от Великобритания и Македония. Първа седмица: Курс 
“Деконструиране на реалната Византия: Да разберем Балканите“ 
(Интерактивни лекции, следвани от дискусии и обсъждания); 
Втора седмица: Курс “Византия и Западът: Изтокът срещу 
европейската културна идентичност” (Интерактивни лекции, 
следвани от дискусии и обсъждания; Следобедни семинари, 
посветени на различни въпроси за византийската идеология). 
Участниците трябва да са магистри или докторанти, работещи в 
областта на византологията (да не са по-възрастни от 36 години). 
Участниците от страните от Югоизточна Европа ще имат 
възможност да получат финансова подкрепа, покриваща 
разходите по школата (100 евро). Брой участници: 20. Работният 
език е английски. 

срокове 15 юни 2010 г. 
 

повече информация на Проф. д-р Митко Б. Панов, Евро-Балкански институт; Blvd. 
Partizanski Odredi 63, 1000, Skopje, Republic of Macedonia; Tel/Fax. 
+ 389 2 30 75 570;  Email: mitko.panov@gmail.com; 
www.euba.edu.mk 

 
 
СТИПЕНДИИ 
 
 
институция Karen Johnson Freeze Fellowship Fund; Foundation for the 

History of Technology (SHT); Society for the History of 
Technology (SHOT) 

анотация Изследователски стипендии за докторанти и постдокторанти 
подробности От Централна, Югоизточна и Източна Европа. Научна област: 

история на технологиите.  
срокове 12 май 2010 

повече информация на Foundation for the History of Technology, dr. Jan Korsten, Business 
Director, c/o Eindhoven University of Technology,  IPO-Building 2.31, 
P.O. Box 513, 5600 MB Eindhoven 
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mailto:mitko.panov@gmail.com�
http://www.euba.edu.mk/mak/�


 7 

The Netherlands;  J.W.A.Korsten@tue.nl 
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