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БЮЛЕТИН (ДЕКЕМВРИ 2009) 

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

 
 

 
НАУЧНИ ФОРУМИ 
 
 
 
институция Институт по литература към Българската академия на 

науките, Столична градска библиотека 
анотация Кръгла маса „Литературна критика и национален 

характер” (4 декември 2009, 9.30 часа, Американски 
център, пл. „Славейков” 4А, сградата на Столична 
библиотека) 

подробности По повод 130 години от рождението на Симеон Радев и 
Александър Балабанов и 80 години от рождението на Тончо 
Жечев Материалите от кръглата маса ще бъдат публикувани 
в сп.”Литературна мисъл”. Регламент: Доклади: 12 мин. 
Изказвания: 6 мин. 

срокове до 4 декември 2009 г. 

повече информация 
на Предварителни заявки за участие на: alyord@abv.bg ст.н.с д-

р Александър Йорданов; christoff78@abv.bg д-р Иван 
Христов  
телефони: 0887 524 254, 0886 543 848 или (02) 852 76 74 

 
 
институция  
анотация 5th International Forum on Knowledge Asset Dynamic – 

IFKAD (Матера, Италия, 24-25 юни 2010) 

подробности Теми: IC and new business models; IC in an uncertain business 
landscape; IC and business performance improvement; 
Knowledge-perspectives of change management; IC and 
sustainable territorial patterns of development; "Intelligent 
regions" what does matter?; The past, the present and the future 
of IC management; IC, innovation capacity and value creation 
dynamics; Emotions, creativity, arts and passion for knowledge-
intensive organizations; Field studies and case competitions: 
lessons from IC management applications; Linking IC, strategy 
and entrepreneurship; IC in public organizations; IC and service 
industry. Да се изпрати резюме (до 3 с.цел, методология, 
подход, оригиналност, практическо приложение, +бележки) 
във формат Word format (.doc or .docx)  

срокове 30 януари 2010 г. 

повече информация 
на 

info@knowledgeasset.org  
http://www.knowledgeasset.org/IFKAD/Submission/default.asp 
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институция Университет в Задар, Катедра „Библиотечни и 

информационни науки”, Хърватска  
анотация Конференция „Библиотеките в дигиталната ера” 

(Libraries in the Digital Age, LIDA), (Задар, Хърватска, 24 
- 28 май 2010) 

подробности Приемат се предложения за доклади, демонстрации и 
постери. 

срокове 1 февруари 2010 г. Изпращането на приетите доклади – до 
15 март 2010 г. 

повече информация 
на 

http://www.ffos.hr/lida/ 
Email: lida@ffos.hr ; Prof. Tatjana Aparac - taparac@unizd.hr. 

 
 
институция Катедра по информационен мениджмънт, Университет 

Хачеттепе, Анкара, Турция 
анотация II Международен симпозиум „Information Management in 

a Changing World The Impact of Technological Convergence 
and Social Networks on Information Management” (22-24 
септември 2010, Анкара, Турция) 

подробности Значението на технологичната конвергенция и социалните 
мрежи като Facebook and Twitter за: актуалните практики за 
информационен мениджмънт в библиотеките, архивите и 
музеите и техните последици за образованието по 
библиотекознание и информационни технологии; научните 
електронни публикации, архивите на свободен достъп и на 
институциите, дигитализацията на културното наследство и 
социализацията на информацията. 

срокове 18 януари 2010 г. 

повече информация 
на www.by2010.bilgiyonetimi.net 
 
 
КОНКУРСИ ЗА ПРОЕКТИ 
 
институция Фонд „Научни изследвания” към Министерство на 

образованието, младежта и науката 
анотация Покана за разработки на научноизследователски 

проекти в рамките на двустранното научно-техническо 
сътрудничество с Румъния 

подробности Преди електронното подаване на формулярите 
ръководителите на проекти трябва да са получили съгласие 
от ръководителите на кандидатстващите организации, 
защото в двуседмичен срок трябва да представят 
декларации, подписани от тях. При непредставяне на 
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декларации от всички кандидатстващи организации 
проектът не се допуска до оценяване. 

срокове 22 декември 2009 г.  

повече информация 
на 

e-mail: m.glavcheva@mon.bg 
тел. (02) 92 17 645; http://www.nsfb.net/?id=1272&ln=1 

 
 
 
СТИПЕНДИИ 
 
 
институция Събрание на европейските региони (Assembly of 

European Regions) 
анотация Стажове за студенти в институции на ЕС 

подробности Стажовете са от 3 до 6 месеца. Няма определен формуляр. 

срокове 
текущ  

повече информация 
на 

При интерес изпратете писмо и CV на адрес: Estelle Delangle 
Assembly of European Regions; 6, Rue Oberlin; F-67000 
Strasbourg; Tel. : +33-(0)3-88.22.74.38; Fax : +33-(0)3-
69.20.13.18; e.delangle@a-e-r.org 

 
 
институция Европейски социален фонд. Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси" 2007 – 2013. Проект 
„Повишаване квалификацията на преподавателите 
във висшите училища" 

анотация Курсове по чуждоезикови обучения за преподаватели по 
английски, немски или френски език. 

подробности Специализирани курсове за усвояване на професионална 
терминология на чужд език за преподаватели 1. с 
чуждоезикови умения на средно ниво (януари - февруари 
2010 г.); 2. интензивни курсове за усъвършенстване на 
чуждоезиковите умения с цел изработване на учебни 
планове и програми и научноизследователска дейност на 
чужд език - за преподаватели с чуждоезикови умения, ниво 
напреднали (април 2010 г.).  

срокове 31 декември 2009 г. 

повече информация 
на www.unitraining.bg  
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