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БЮЛЕТИН (ОКТОМВРИ 2009) 

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

 
НАУЧНИ ФОРУМИ 
 
институция СУ "Св. Климент Охридски" 

анотация 
Научна конференция "Териториите на сравнителното 
литературознание" (26-28.11.2009 , СУ "Св. Климент 
Охридски") 

подробности Сравнително литературознание. Тематика: Места и посоки 
на изследване в сравнителното литературознание; Общите 
места като условия за сравнимост (традиции, сюжети, 
мотиви и др.); Териториите, които сравнителното 
литературознание дели с други дисциплини като теорията на 
литературата, история на литературата, културни 
изследвания; Интерпретиране от перспективата на 
сравнителното литературознание на конкретни знакови 
места от интериора или екстериора като ателието, 
библиотеката, пансиона, мансардата, стълбата, училището, 
града; Принципи на териториализация - отношенията между 
глобално и локално, изток и запад, север и юг, дома и 
далечното, ретериториализирането и детериториализирането 
на тези отношения; Съпротивите срещу сравнителното 
литературознание - затваряне, изключване, изолиране; 
Българските истории на западната литература. 
Предвижда се публикуване на сборник. Продължителност на 
докладите 15 минути. 

срокове 
18.10.2009 

повече информация 
на Заявки за участие и резюмета на доклади в размер до 300 

думи на: teritorii@abv.bg 

 
институция Факултет по изкуства и науки, Университет в 

Кантабрия, Испания 

анотация Международна конференция „Боецът покрай историята: 
идентичност, възприятие, представяне” (The Fighter 
along the History: Identity, Perception, Representation) 
(Университет в Кантабрия, Испания, 1-2 април 2010) 

подробности Ще се изследва войната като феномен от 
интердисциплинарна перспектива (на историята, 
литературата, изкуствознанието, политологията, 
антропологията, социологията). Фокус върху: общността на 
бойците, бойното другарство, обществените отношения през 
войната, психологията на войниците, менталността и 
идеологията на бойните единици, военното индоктриниране 
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или поведение в „ние” срещу „те”.  

срокове 15.10.2009 

повече информация 
на Кратко резюме (до 200 думи) и научно CV на: 

aguilerajm@unican.es;maciasd@unican.es 

 
институция IDEA, Atılım University – Анкара 

анотация Пета международна конференция на IDEA за изучаване 
на английски език (14-16 април 2010, Atılım University, 
Анкара) 

подробности Английска литература (англо-ирландска, шотландска, 
американска и други на английски); Сравнителни културни 
изследвания по британистика; Английски език, лингвистика 
и ELT; Превод на английски. Представяне на докладите до 
20 минути. Ще се публикува сборник с докладите. 

срокове 
1.12.2009  

повече информация 
на Резюмета от 300 думи на е-mail: ideaconference@atilim.edu.tr 

edogan@atilim.edu.tr; www.ideaconference.atilim.edu.tr; тел.: 
(+90 312) 586 86 03 (+90 312) 586 82 50; факс: (+90 312) 586 
80 91 

 
институция Университет в Кастилия-Ла Манча, Иберийска 

асоциация за културни изследвания 

анотация 14 Международна конференция от поредицата „Култура 
и власт” на тема „Идентичност и идентификация” (22-24 
април 2010, Ciudad Real, Испания ) 

подробности Проблемите за идентичността и идентификациите ще се 
разгледат от различни перспективи с помощта на 
културологичния подход. Избрани доклади ще се 
публикуват в монография.   

срокове 
15.01.2010 

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

 
институция Естонски литературен музей, Естонски национален 

музей, Университет в Тарту, Естонски научен фонд 

анотация Интердисциплинарна конференция „Променящата се 
култура в дигиталната ера (Transforming culture in the 
digital age), (14-16.04. 2010, Тарту, Естония) 

подробности Основна цел е да се дискутира как културата се променя в 

mailto:aguilerajm@unican.es�
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дигиталната ера със специален фокус върху 
взаимодействието на хората и институциите. Особено ценен 
би бил погледа на специалистите по културно наследство. 

срокове 23.11. 2009 

повече информация 
на http://transformingculture.eu 

 
институция Библиотека на Норвежкия университет по наука и 

технологии (NTNU Library)  
анотация Конференция „Нови технологии в академичните 

библиотеки” (Emtacl10: Emerging Technologies In 
Academic Libraries) (26-28 април 2010, Trondheim, 
Норвегия) 

подробности Бъдещият успех на академичните библиотеки зависи от 
разбирането за появяващите се нови технологии. 
Конференцията дава възможност да се коментират теми 
като: Семантични уебстраници; Виртуализация; Социални 
мрежи; Интерфейси и др.  

срокове 15.10.2009 

повече информация 
на http://www.emtacl.com 

 
институция Common Ground Publishing 

анотация VIII Международна конференция за книгата (6-8 
ноември  2010, Сен Гален, Швейцария) 

подробности  

срокове 
08.10.2009 

повече информация 
на http://booksandpublishing.com/conference-2010/ 

 
институция Грийн лайнс Институт за устойчиво развитие (Green 

Lines Institute for Sustainable Development)  

анотация Втора международна конференция „Културно наследство 
и устойчиво развитие” (Heritage and Sustainable 
Development)(23-26 юни 2010, Евора, Португалия) 

подробности Основен проблем на конференцията е как наследството се 
контекстуализира във връзка с четирите измерения на 
устойчивото развитие.  

срокове 
30.11.2009 

повече информация 
на http://www.heritage2010.greenlines-institute.org 

 

http://transformingculture.eu/�
http://www.emtacl.com/�
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институция Институт по образование и научни изследвания, Атина 
(Athens Institute for Education and Research, ATINER) 

анотация Шеста международна конференция „Компютърни науки 
и информационни системи” (25-28 юни 2010, Атина, 
Гърция)  

подробности  

срокове 
24.12.2009 

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

 
 
ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 
 
 
институция Списание „Humanicus”. Шестмесечно списание за 

хуманитарни изследвания. 

анотация Покана за публикации в зимния брой на 2009 г. 

подробности Публикациите могат да са и на български език, стига да са 
спазени правилата за оформяне на статиите.  

срокове 31.12.2009 

повече информация 
на http://www.humanicus.org/en-us/index.html ; 

editor@humanicus.org. 

 
 
СТИПЕНДИИ 
 
институция Програма на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство. Фонд за отпускане на стипендии 
анотация Стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП 

подробности предоставя стипендии за студенти, преподаватели и административни 
служители в български висши училища, и изследователи от български 
научни организации, с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на 
опит, провеждане на изследвания в страните от ЕИП ЕАСТ ((Норвегия, 
Исландия и Лихтенщайн).Дейностите в рамките на Фонда за отпускане 
на стипендии са отворени за всички академични области. Видове 
мобилности, които се субсидират: 1. Студентска мобилност, насочена 
към обучение в образователно-квалификационни степени „бакалавър” и 
„магистър”, и образователна и научна степен „доктор”. В рамките на 
тази мярка студентите могат да проведат период на обучение във висше 
училище/изследователска институция в една от страните от ЕИП ЕАСТ. 
2. Мобилност на преподаватели и административни служители от 
висшите училища, и на изследователи от научни организации, с цел: 
изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания, 

http://www.atiner.gr/docs/Computer.htm�
http://www.humanicus.org/en-us/editor@humanicus.org�
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участие в конференции и семинари в една от страните на ЕИП ЕАСТ. 

срокове 1.11.2009 г. Подаване на документите в изпращащата институция 
20.11.2009 г. Подаване на документите на избраните от 
изпращащата институция кандидати в Междинното звено 
1.02.2010  Втора Покана за участие за академичната 2010/2011 г. 

повече информация 
на http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/top_menu/competition/ 

 
 
институция Фондация "Даймлер-Бенц", Германия 

анотация Конкурс за стипендии за докторантура и за реализация 
на изследователски проект в Германия 

подробности За програмата могат да кандидатстват младежи с 
магистърска степен, без значение в коя област е тя. 
Стипендиите са предназначени за индивидуални кандидати. 
Продължителността на стипендията зависи от изпълнението 
на проекта, но не може да надвишава две години. Целева 
група - младежи от различни държави, включително и 
България, които искат да направят докторантура 

срокове 
1.10.2009 – 1.03.2010 

повече информация 
на http://www.daimler-benz-stiftung.de/ 
 
институция Съвет за научни стипендии (Research Grants Council) на 

Университета в Хонг Конг 

анотация Стипендиантска програма за докторанти 

подробности Предназначени за разработване на докторати в Университета 
в Хонг Конг в областта на: инженерните, хуманитарните, 
социалните науки, изкуството, медицината, 
биотехнологиите, мениджмънт на туризма.  Стипендията е в 
размер на HK$240,000 (около US$30,000), предвиждат се 
също разходи за конференции и транспорт до HK$10,000 
(около US$1,300) на година. Максимален срок – 3 г. 

срокове 1.12.2009 

повече информация 
на www.rgc.edu.hk/hkphd and www.iie.eu  
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