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БЮЛЕТИН (СЕПТЕМВРИ 2011) 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ, ТЕКУЩИ КОНКУРСИ ЗА 

ПРОЕКТИ И СТИПЕНДИИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

НАУЧНИ ФОРУМИ 

 

институция Българско историческо дружество 

анотация ІІІ Национална конференция «Глобализация, 

историческа памет и национална идентичност» (11-

12.11.2011, СУ, София) 

подробности Поканени са историци и специалисти от сродни 

хуманитарни дисциплини. Докладите ще се издадат в том на 

ИБИД. Обем на докладите – до 15 с. 

срокове 30 септември 2011 

повече информация 

на bid_conference@abv.bg; 8708513; 9792998 

 

 

институция Институт за етнология и фолклористика с Етнографски 

музей при БАН 

анотация Кръгла маса "Делото на братя Миладинови и 

българската култура" (4.11.2011, ИЕФЕМ, София) 

подробности Кръглата маса ще събере специалисти и изследователи от 

различни полета на хуманитаристичното познание – 

фолклористи, етнолози, етнографи, етномузиколози, 

етнохореолози, литературоведи, езиковеди, историци и др. 

Публикуване - в електронно издание с материалите от 

кръглата маса. 

срокове 15 септември 2011  

повече информация 

на 

Валентина Ганева-Райчева:valrai@abv.bg; Лина Гергова: 

lina.gergova@gmail.com  

 

институция Център за нови медии и дигитална култура при ЮЗУ 

"Неофит Рилски" 

анотация Научен семинар с международно участие "ИКТ, медии и 

образование" (6.11.2011, УК 1, ЮЗУ, Благоевград) 

подробности Семинарът се организира в рамките на изследователските 

проекти "Е-обучение във висшето образование - европейски 

измерения " и "Проучване на онлайн начините на живот сред 

студентите на Югозападния университет". 

срокове  

повече информация 

на tansha@swu.bg 

 

институция Български информационен консорциум; Библиотека на 

Нов български университет; Институт по математика и 

информатика при БАН 

анотация Семинар "Е-архиви за Е-наука" (24.10.2011, НБУ - 

библиотека, София) 

подробности Семинар от поредицата "Добри библиотечни практики“. 

Част от Международната седмица на открития достъп до 

научни публикации. Теми: Промяна в сферата на научната 

комуникация; Политики за популяризиране и насърчаване на 
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учените да осигурят открит достъп до своите достижения; 

Идентифициране на ключовите институции: университети, 

колежи, изследователски институти, финансиращи агенции, 

библиотеки; Как да направим по-видими българските научни 

публикации и да увеличим влиянието, което те оказват 

върху развитието на науката в света. 

срокове Заявки за доклади и презентации – до 30 септември 2011 

повече информация 

на Радостина Тодорова, 02/ 8110298, rtodorova@nbu.bg 

 

 

институция SIEF Working Group on the Ritual Year; Институт за 

етнология и фолклористика с Етнографски музей при 

БАН; ПУ „П. Хилендарски“ 

анотация VІІІ Годишна конференция на Работната група на SIEF 

„Ритуални годишни миграции“ (26-29.06.2012, Пловдив) 

подробности Основни теми са културното взаимодействие и промени, 

предизвикани от миграционни процеси, ритуализацията на 

кратко и дългосрочните миграции, специфичните празници 

(унаследени и приети) на мигрантските общности. Работен 

език – английски. Такса участие  - 75 евро.  

срокове 1 декември 2011 

повече информация 

на 

Резюме до 200 думи на английски език: 

irina.a.sedakova@gmail.com; leonvangulik@gmail.com; 

lina.gergova@gmail.com 

 

институция Факултет по информационен мениджмънт при 

Университет Хачеттепе, Анкара 

анотация ІІІ Международен симпозиум „Информационен 

мениджмънт в променящия се свят“ (19-21.09.2012, 

Анкара, Турция)  

подробности Теми: Data Management Challenges in E-Scienсe; Data Life-

cycle in E-Science; Information Discovery, Organization, and 

Retrieval in E-Science; Information Management and E-Science; 

Information Architecture for E-Science; Education for 

Information Management and E-Science; Scholarly Publishing, 

Open Access and Digital Repositories in E-Science; Digital 

Preservation of Scientific and Cultural Heritage; Social and 

Cultural Issues and E-Science 

срокове Заявки за доклади и постери – до 23 януари 2012 

повече информация 

на 

Yaşar Tonta: tonta@hacettepe.edu.tr; Serap Kurbanoğlu: 

serap@hacettepe.edu.tr; (0312) 297 82 00; факс: (0312) 299 20 

14 

 

 

ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 

 

институция Център за интелектуална дейност и наука в Анкара 

(ADAM); Списание на Академията за социални науки 

анотация Тематичен брой „Балканите: Минало, настояще и 

бъдеще“ 

подробности През 2012 г. ще се честват 100 от края на османската власт 

на Балканите. За да отбележи тази годишнина, ADAM 

възнамерява да публикува специално издание на своето 
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списание на тема "Балканите: Минало, настояще и бъдеще". 

В него се очаква да вземат участие учени от цял свят с 

интереси по различни теми и полета. 

срокове 30 септември 2011 г. – заглавие и резюме; 30 декември 

2011 г. – пълен текст 

повече информация 

на 

idrizmesut@yahoo.com; mesut.idriz@gazikent.edu.tr; 

www.adam.org.tr; Associate Prof. Dr. Mesut Idriz – 

(+903)422118080/1322; Fax: (+903)422118081 

 

 

СТИПЕНДИИ 

 

 

институция Фондация „Америка за България”; Център за 

академични изследвания, София 

анотация Конкурс за индивидуални изследователски стипендии в 

областта на социалните и хуманитарните науки 

подробности Стипендиантската програма има за цел да подкрепи 

независими новаторски изследователски проекти с високо 

качество на млади и утвърдени български учени от областта 

на хуманитарните и социалните науки. Дисциплинарни, 

методологически и тематични ограничения по отношение на 

проектните предложения няма да бъдат прилагани. Всички 

кандидати трябва да са български граждани: 1. Млади учени: 

постдокторанти, асистенти, научни сътрудници или доценти 

със стаж до 12 години след защита на дисертация; 2. 

Утвърдени учени: доценти и професори със стаж над 12 

години след защита на дисертация с минимум 2 монографии. 

срокове 1 октомври 2011 г. 

повече информация 

на 

Ралица Петрова, e-mail: petrova@cas.bg ,тел: 9803704; факс: 

9803662 
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