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БЮЛЕТИН (МАЙ 2012) 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ, ТЕКУЩИ КОНКУРСИ 

ЗА ПРОЕКТИ И СТИПЕНДИИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

НАУЧНИ ФОРУМИ 

 

институция Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий 

Хилендарски“ 

анотация Научна конференция „След следващата запетая" (26-

27.10.2012, Пловдивски университет) 

подробности Във фокуса на конференцията ще бъдат приложенията на 

етноложкото познание - в изследването, екпертизата, 

образованието, проектната дейност и др. в техните локални, 

национални и глобални форми. 

срокове 30 юни 2012  

повече информация 

на m_zlatkova@yahoo.com; http://uni-plovdiv.bg/logos/ 

 

 

институция 

 анотация Международен конгрес „Османска геополитика, 

управление на архивното наследство и ролята на 

местните архиви“ (21-23.11.2012, Истанбул, Турция) 

подробности Теми: Културното наследство на архивите; Архивните 

документи като общо културно наследство; Сътрудничество 

в обрастта на архивното наследство и общата памет; 

Опазване и реставриране на архивното наследство; 

Трансфериране в електронна среда на архивното наследство; 

Историчеки архиви и документален мениджмънт в 

историческите архиви; Аудио-визуални архиви. Няма такса 

участие. Разходите на избраните участници с доклад ще 

бъдат покрити от организаторите. 

срокове 31 август 2012 

повече информация 

на http://www.tkgmkongre.org/; info@tkgmkongre.org 

 

 

институция Университет на Македония, Солун 

анотация Конференция "Балкански светове: османското минало и 

балканските национализми“ (5-7.10.2012, Университет на 

Македония, Солун, Гърция) 

подробности Тематични области: Историография и национални дискурси; 

Сравнителни подходи към: националните движения на 

Балканите, разпадането на континенталните империи, 

имперските и националните дискурси; Религия и 

национализъм в османски контекст; Социални/Властови 
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мрежи и държавно реформиране; Насилие и памет; 

Модернизация и революция 

срокове 31 май 2012  

 

повече информация 

на ds@uom.gr 

 

 

институция Институт за съвременна история (FCSH-UNL) 

анотация Конференция "Ехо от миграции: спомени и 

репрезентации на мигрантите, ХІХ-ХХІ век" (8-9.11.2012, 

Лисабон, Португалия) 

подробности Тематични области: Как мигрантските наративи са 

реконструирани колективно през годините в националната 

памет на страната приемник и родната страна?  Как 

мигрантите са представени в паметниците и музейните 

експозиции, посветени на миграцията? Как литературата аи 

киното портретират имиграцията и емиграцията?  Каква е 

ролята на централните и местните власти, НПО, църквите, 

консулствата и на общественото мнение? Работни езици: 

португалски, английски, френски, испански и италиански 

срокове 15 май 2012  

 

повече информация 

на 

http://echoesmigrations.blogspot.com; 

representation.migration.ihc@gmail.com 

 

 

 

институция Университетски научноизследователски център за древни 

европейски и източносредиземноморски култури, ЮЗУ 

"Неофит Рилски" 

анотация Първи международен симпозиум "Древни култури в 

Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. 

Мегалитни паметници и култови практики" (11-14.10. 

2012, Благоевград) 

подробности Тематични области: История на културата; Древни култури; 

Археология; Етнология; Археоастрономия; Геоархеология и 

археоминералогия. Работен език – английски. 

срокове 30 юни 2012 

повече информация 

на 

http://satrae.swu.bg/simposium.aspx; satrae@swu.bg; 

markov@swu.bg; d.spasova@swu.bg 

 

 

институция Българската библиотечно-информационна асоциация 

анотация ХХІI Национална годишна конференция „Библиотеките 

днес - иновативни политики и практики“ (7-8.06.2012, 

София) 
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подробности Тематични области: Иновативни политики за библиотеките в 

21 век; Иновативни подходи в организацията и управлението 

на библиотеката; Иновативни услуги за потребителите; 

Книжовното културно наследство в библиотеките – 

опазване, достъп и популяризиране; Нови предизвикателства 

пред библиотечния персонал и неговите компетентности, 

образование и квалификация 

срокове 10 май 2012  

повече информация 

на adimitrova@lib.bg 

 

 

институция Департамент "Нова българистика", Нов български 

университет  

анотация Национална научна конференция „1962” 
(1.06.2012, НБУ, София) 

подробности По повод 50-годишния юбилей  

на най-паметната година от българското „размразяване“ 

срокове 20 май 2012  

повече информация 

на 

Пламен Дойнов – dojnovpl@abv.bg; 

тел. (02) 8110 112 

 

КОНКУРСИ  

 

институция Програма „Глоб@лни библиотеки - България”  

анотация Международна академия за млади библиотекари  (27-

30.08.2012, Вентспилс, Латвия) 

подробности Изисквания: Свободно владеене на английски език (със 

селектираните кандидати ще бъде проведено интервю на 

английски език); Максимална възраст 35 навършени години 

към месец август 2012; Да имат профил във Facebook; Да 

работят в целева библиотека на Програма „Глоб@ални 

библиотеки - България”; Да имат желание и интерес да 

споделят наученото по време на Академията със свои колеги 

след прибирането си в България. Изпращат се попълнен 

формуляр за участие и мотивационно писмо на английски 

език, както и препоръка от пряк ръководител на български 

език. 

срокове 15 май 2012 

повече информация 

на training@glbulgaria.net 

 

 

 

 

 


