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

ПРОЕКТИ И СТИПЕНДИИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 

 

НАУЧНИ ФОРУМИ 

 

 

институция Технологичен университет на Кипър 

анотация Международна научна конференция по туризъм (27-30 

април 2011, Родос, Гърция)  

подробности Теми: Роля на промяната и риска в туризма; Влияние на 

глобализацията; Туризъм, тероризъм, сигурност; Развитие на 

туризма, политика и планиране; Икономическо/ социално/ 

екологично/ културно влияние на туризма; Устойчив туризъм; 

Алтернативен туризъм и туризъм по интереси; Информационни 

технологии в туризма; Преговори в туризма;  Туристическо 

образование; Бъдещето на туризма и др. 

срокове 15 февруари 2011  

повече информация на http://www.cut.ac.cy/icot 

 

институция Катедра по културология, Факултет по изкуствата, ЮЗУ 

"Неофит Рилски" 

анотация Научен семинар "Нови медии и дигитална култура" (21 

октомври 2010 г., Благоевград, ЮЗУ, УК1) 

подробности В рамките на изследователски проект "Създаване на център за 

нови медии и културно творчество в цифровата среда". Два 

тематични панела: Култура и комуникации във виртуалната 

среда; Медии и културно творчество в условията на 

дигитализация - научно-приложни аспекти 

срокове 10 октомври 2010 г. 

повече информация на 073/588 501; справки - Мариана Иванчева 

 

 

 

институция Катедра по кирилометодиевистика, Софийски университет 

„Св. Климент Охридски” 

анотация Конференции:  „Апокрифи и канонични книги” (17 ноември 

2010, СУ) и „Агиографията в нашата библиотека” (18 

ноември 2010, СУ) 

подробности Две конференции, посветени съответно на проф. Донка 

Петканова и на проф. Климентина Иванова 

срокове 15 октомври 2010  

повече информация на chet2010@abv.bg; Катедра по кирилометодиевистика, Софийски 

университет «Св. Климент Охридски», бул. Цар Освободител 15, 

София 1504 

 

 

 

chet2010@abv.bg
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институция Федерална агенция по печата и масовите комуникации; Руска 

държавна библиотека 

анотация І Международна конференция «Библиофилство и лични 

сбирки» (31 март 2011, Москва) 

подробности Теми: Реконструкция на личните библиотеки, ХIХ – ХХI в.; 

Описание на съвременни частни книжовни сбирки, история на 

тяхното създаване; Известни библиофили в миналото;  

Лични книжовни сбирки в антикварно-букинистката търговия; 

Исторически контекст на събирането на книги, ХХ – началото на 

ХХI в.; Мемоари на библиофили, каталози на лични библиотеки и 

друга библиофилска литература като източник на знания; 

Лични сбирки във  фондовете на държавните библиотеки;  

 Сбирки от руски книги в чужбина, автографи, издания с 

илюстрации на руски художници и техните стопани; 

Библиофилски организации и тяхната дейност 

срокове 1 ноември 2010 

повече информация на kvsafronova@fapmc.ru; merm@rsl.ru; тел.: +7 (495) 695-77-83; 

http://www.rsl.ru/ru/s7/s335/s3355265/ 

 

 

 

 

ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 

институция Journal of Comparative Family Studies (Списание за 

сравнителни изследвания на семейството) 

анотация Покана за публикация в специален брой на тема 

„Източноевропейски семейни модели, исторически контекст и 

ново развитие”   

подробности Гост-съставител е  Cristina Bradatan (Тексаски технически 

университет). Броят ще излезе през 2012 г. Статиите трябва да са 

на английски.  

срокове 1 ноември 2010  

повече информация на http://soci.ucalgary.ca/jcfs/ ; 

http://soci.ucalgary.ca/jcfs/welcome/submission-guidelines ; 

cristina.bradatan@ttu.edu (с надпис “For JCFS issue”); или на адрес 

Cristina Bradatan, Texas Tech University, MS 41012, Holden Hall 

158, Lubbock, TX 79409-1012 
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СТИПЕНДИИ 

 

институция Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА) 

анотация Конкурс за двама библиотекари за обучителна програма 

„Библиотекари на бъдещето: Комуникация и лидерство” (30 

май – 22 юни 2011, Център за международни библиотечни 

програми „Мортенсън“, САЩ)  

подробности Изисквания към кандидатите:  Висше образование, ОКС 

„бакалавър” или „магистър” в областта на БИН или висше 

образование в други области и придобита библиотечна 

квалификация; Да работят на щатна длъжност в библиотека; 

Минимум 3 години трудов стаж в библиотека; заемана ръководна 

длъжност може да даде предимство; Да говорят свободно 

английски език и да притежават умения за четене и комуникация. 

Изборът на номинираните участници трябва да приключи до 

15.12.2010 г.  

срокове 30 октомври 2010  

повече информация на Документи на: apopova@lib.bg; тел.4219887; http://www.lib.bg; 

www.library.illinois.edu/mortenson 
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