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

ПРОЕКТИ И СТИПЕНДИИ, ПОКАНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ 

 

 

НАУЧНИ ФОРУМИ 

 

институция Културен център при Софийския университет 

анотация Научна конференция “Модели за мислене на бъдещето” 

(Априлци, 7-9.12.2011) 

подробности Конференцията е насоченакъмсоциолози, философи, 

културолози, историци и другиексперти в 

областтанахуманитарните и социалнитенауки, къмтворци и 

специалистипоизкуства, литература и новимедии.  

срокове 1 ноември 2011 

повече информация 

на 
conference.cultcentersu@gmail.com; http://culturecenter-su.org/ 

Асен Канев,  тел. 9308 530 

 

 

институция ИнститутзаизследваниянаИзточна и ЮгоизточнаЕвропа 

(IOS), Регенсбург, Германия 

анотация Първагодишнаконференция 
„Физическотонасилиеповременакъсниясоциализъм: 

държава, труд и нация“ (19-21.04.2012, Регенсбург) 

подробности В рамкитенамеждународнияизследователскипроект 

“Физическотонасилие и държавнаталегитимност в 

късниясоциализъм". 

срокове 31 октомври 2011 

повече информация 

на 

www.physicalviolence.eu; rutar@suedost-institut.de 

http://www.suedost-institut.de; Dr. Sabine Rutar 

 

институция Направление Нова и съвременна българска литература 

към Института за литература – БАН 

анотация Юбилейна научна конференция„В сянката на канона” 

(октомври 2011) 

подробности По повод 100 години от рождението на Христо Огнянов, 120 

години от рождението на Константин Петканов, 130 години 

от рождението на Стилиян Чилингиров и 140 години от 

рождението на Ана Карима. 

срокове  

повече информация 

на 

доц. д-р Ал. Йорданов, доц. д-р Л. Малинова, ас. д-р Ал. 

Антонова; alyord@abv.bg, ludmilamalinova@yahoo.com; 

alexandra.a.antonova@gmail.com 

 

институция Университет в Jyväskylä, Финландия 

анотация Мултидисциплинарнаконференция "Културният обмен 

Изток-Запад и Студената война („East-West Cultural 

Exchanges and the Cold War")(14-16.06.2012, 

Jyväskylä,Финландия) 

подробности  

срокове 1 декември 2011 

повече информация 

на eastwestculture@gmail.com; https://www.jyu.fi/ 
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институция Младежко иновационно и информационно общество АБ 

анотация Национална конференция „Младежта на България, 

европейската ни идентичност и иновативни постижения” 

(14.10.2011, Голям салон на БАН) 

подробности Основна цел на конференцията е да се даде възможност на 

млади учени, изследователи, инженери, докторанти, 

студенти и ученици да споделят опита си и да дискутират 

резултатите от своите теоретични и експериментални 

изследвания в областите: Образование, наука, иновации; 

Иновации и икономика; Информационно общество; 

Иновации и сигурност; Европейска интеграция. 

срокове 4 октомври 2011 

повече информация 

на conference@miio-ab.org; тел. 0889 233 586 

 

 

 

 

СТИПЕНДИИ 

 

 

институция Министерствотонаобразованието, младежта и науката 

анотация Научнапрограмазаобменнаизследователимеждуновитедържавичленк

ина ЕС и Швейцария 

подробности В програматамогатдаучастваткандидат-докторанти, докторанти и 

постдокторанти, както и учени-изследователикатоцелта е 

дасеулесниизследователскияпрестой в 

швейцарскитеекипинаизследователитена 10-те новидържавичленкина ЕС 

– Чехия, Полша, Латвия, Литва, Естония, България, Румъния, Унгария, 

Словения и Словашкатарепублика.  

срокове 1 ноември 2011 

повече 

информация на www.sciex.ch 
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