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СТИПЕНДИИ „ФУЛБРАЙТ“
Българо-американската комисия за образователен обмен
"Фулбрайт" обяви началото на ежегодния конкурс за стипендии за
български граждани за учебната 2017-18 г. В него могат да се
включат студенти, учени и професионалисти от цяла България,
които искат да специализират, преподават и извършват научни
изследвания в САЩ. Ето и стипендиантските програми, които са
отворени за кандидатстване:
Стипендии за преподавателска и изследователска
дейност
Дават възможност на български учени и университетски
преподаватели да работят по специалността си от 3 до 5 месеца в
различни университети и научни институти в САЩ. Програмата е
достъпна за специалисти от всички области на науката и
културата, с изключение на клинична медицина и стоматология.
Отпускат се по 5 стипендии.
Повече информация ще намерите тук.
Стипендии за магистърски и докторски програми
По програмата могат да участват кандидати за магистърска или
докторска степен. Достъпна е за кандидати от всички области на
науката, с изключение на клинична медицина и стоматология.
Финансирането е за една академична година от 10 месеца.
Предоставят се между 6 и 8 стипендии.
Повече информация за документите и условията за участие ще
намерите тук.
Стипендии за изследователска дейност на докторанти
За тях могат да кандидатстват млади изследователи в напреднал
етап на редовна докторантура от всички области на науката и
изкуствата, с изключение на клинична медицина и стоматология.
Субсидиите са за срок от 6 месеца, като се отпускат от 1 до 2
стипендии.
Необходимите документи и условия за кандидатстване ще
откриете на този адрес.
Повече информация за програмите можете да намерите на този
адрес.
Краен срок: 9 май 2016 г.
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СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЧРЕЗ ФРЕНСКИЯ ИНСТИТУТ В БЪЛГАРИЯ
Представени са стипендии за обучение, отпускани от френското правителство по обща процедура и
извън конкретно договорени проекти.
Политика за отпускане на стипендиите
Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в
България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на
кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от
френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право.
Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива магистратура (M2),
докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle) както и за краткосрочен
престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България или
млади научни работници, членове на български научни екипи, в области избрани от самите
кандидати.
Магистратура 2
Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана.
За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и
задължителен стаж (3 месеца в най-общия случай) и се отпуска максимално за 12 месеца. При
удължаване на престоя, автоматично отпада статута на студента като стипендиант на френското
правителство и той задължително сключва нова осигуровка във Франция.
За магистратури, без включен задължителен стаж (магистратури с научна насоченост),
отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца. Студентите завършили такава
магистратура и желаещи да запишат докторантура под двойно научно ръководство, могат отново
да кандидатстват за стипендия, след изтичане на 3 години от получаването на предходната
стипендия.
Програма Коперник (Post Master)
Специализирана пост магистърска подготовка в областта на мениджмънта, програмата Коперник е
насочена към икономисти, инженери и юристи с придобита степен магистър, франкофони, на
възраст под 30 години в момента на подаване на документите, които не са били стипендианти на
френското правителство. Кандидатите с известен професионален опит са с предимство.
Стипендията е с продължителност 12 месеца и не може да бъде продължавана или подновявана.
При удължаване на престоя, което автоматично премахва статута на стипендиант на френското
правителство, студентът задължително сключва нова осигуровка във Франция.
Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)
Стипендията не може да бъде продължавана или подновявана. Тя покрива 3 престоя във Франция,
всеки с продължителност от 4 до 5 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция
между българския и френски университет. Защитата на докторската дисертация може да се състои,
ако докторантът е редовно записан в съответното учебно заведение.
Програма « Мобилност на млади научни работници »
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Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой на докторанти и
млади научни работници (до 35 години), от всички области на знанието, с цел стимулиране на
тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен
екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.
Условия за отпускане на стипендия
Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на
следните условия:





да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години;
възраст: 30 години за ниво магистратура (master 2);
възраст: 35 години за докторантура под двойно научно ръководство и за престои в рамките
на програмата за мобилност на докторанти и млади научни работници;
да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска
диплома бакалавър или магистър;

Внимание!: Стипендиите на френското правителство не се предоставят на
студенти, записани във френски учебни заведения към момента на
кандидатстването.



да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години;
ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение.

Кандидатстване за стипендия
Досието за кандидатстване се подава в Отдела за стипендии във Френския институт в България и
трябва да съдържат следните документи, преведени и легализирани:
За нивоMагистратура 2:









формуляр
снимка, залепена върху формуляра
CV
копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите
в последна година
мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
препоръка от преподавател или работодател
копие на кореспонденцията с френските учебни заведение
копие на личната карта

За Програма Коперник:
Досието за кандидатстване се подготвя в 2 идентични екземпляра. Единият се подава в
Отдела за стипендии във Френския институт в България, а вторият се изпраща в Париж на
посочения във формуляра « Procédure de recrutement » адрес. Всяко досие трябва да съдържа
следните документи, преведени и легализирани:




формуляр
копия на преведените и легализирани бакалавърска и магистърска диплома и/или
съответните академични справки
2 препоръки (на френски или английски)
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CV на френски език

Афиш България
За докторантури под двойно научно ръководство:











формуляр
снимка, залепена върху формуляра
CV
копие на дипломата за завършено висше образование или академична справка за студентите
в последна година
кратко представяне на проекта и целта на кандидата
писмено съгласие от двамата научни директори
служебна бележка за зачисление на докторанта в България
копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от
заинтересованите страни
евентуално, копие от договор за сътрудничество между двете учебни заведения
копие на личната карта

За програма« Мобилност на млади научни работници »










формуляр Dossier de bourse d’études/Dossier de bourse de stage
снимка, залепена върху формуляра
CV
кратко представяне на проекта и целта на кандидата
служебна бележка за зачисление на докторанта в България
или копие на докторската диплома и атестация за назначение в научноизследователска
организация в България
препоръка от научния ръководител или от ръководителя на научноизследователския екип
за престоя на кандидата във Франция
писмо от френското учебно заведение или лаборатория, приемащи кандидата с упоменат
периода на пребиваване
копие на личната карта

Срокове Mагистратури и докторантури под двойно научно ръководство






13 март : краен срок за подаване на досиетата за кандидатстване
20 март : публикуване на списъка с одобрени по досие кандидати
първа седмица на април: събеседване на одобрените кандидати с комисия от френски и
български представители.
втора седмица на април: обявяване на окончателните резултати в интернет страницата
на Френския институт www.institutfrancais.bg
април/юли: подаване на Dossier de bourse d’études от стипендиантите, след окончателния
им прием от съответното френско учебно заведение.

Срокове Програма Коперник




13 март: краен срок за подаване на досие за кандидатстване
края на март: подбор на кандидатите по досие
5 май: тест по френки и събеседване на одобрените кандидати с комисия, съставена от
представител на програмата Коперник, бивши студенти Коперник и представител на
Френския институт в България
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края на юни: обявяване на окончателните резултати

Срокове Мобилност на млади научни работници
Три сесии през годината: края на февруари, края на април и края на септември
Необходимо е всеки кандидат стриктно да спазва посочените срокове.
Досие за предоставяне на стипендия
След публикуване на резултатите от конкурса, одобрените от комисията стипендианти подготвят
ново досие (Dossier de bourse d’études), което веднъж депозирано в Отдела за стипендии във
Френския институт в България се изпраща в Campus France Париж за одобрение.
Досието трябва да съдържа следните документи, преведени и легализирани:









формуляр
снимка, залепена върху формуляра
CV
мотивационно писмо, представящо проекта за обучение и целта на кандидата
копие на последната придобита диплома във висшето образование и нейното приложение
или академична справка за студентите в последна година
атестация за прием на кандидата от съответното френско учебно завезение
копие на личната карта

Докторантите е необходимо да добавят още:





копие от договора (конвенция), регламентиращ двойното научно ръководство, подписан от
заинтересованите страни
писмено съгласие на двамата научни ръководители
служебна бележка за зачисление на докторанта в България
евентуално списък на публикации.

Стипендии и добавки
Стипендиите на френското правителство включват:




767 евро месечна издръжка
медицинска осигуровка
такса за записване в университета

За докторантурите под двойно научно ръководство е възможно допълнително финансиране,
свързано със защитата на докторската дисертация.
Закупуване на книги и абонаменти са възможни чрез Campus France, но не е систематична
практика. Необходимо е стипендиантите да се информират предварително за условията на тези
добавки.
Добавка за жилище се отпуска, ако наемът надвишава сумата заплащана в студентско общежитие.
Повече информация може да се получи в Campus France.
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Отпуснатата стипендия може да бъде прекратена във всеки момент поради незадоволителни
резултати в процеса на обучението: изискването към стипендиантите на френското правителство е
висок успех.
Контакт:
Бюро за стипендии, Френски институт в България, ул. Славейков № 3, тел: 02 937 79 14 и 02 937 79
64; Бисера Коларова, bissera.kolarova@institutfrancais.bg
www.institutfrancais.bg

AMERICAN RESEARCH CENTER IN SOFIA FOUNDATION (ARCS) RESIDENTIAL FELLOWSHIP FOR
SOUTHEAST EUROPEAN SCHOLARS
The ARCS invites applications for its Residential Fellowship for Southeast European Scholars. This 3month fellowship is available to PhD candidates and junior postdoctoral scholars whose research
specialties are in archaeology, history, art/architectural history, urban studies, cultural
anthropology/ethnography, museum studies, or cultural heritage management with a geographic focus on
the Balkans (prehistory to present day).
The Fellowship provides 24/7 access to the ARCS Library, access to ARCS resources and expertise, and
involves participation in the ARCS Lecture Series. The fellowship includes accommodation in shared
rooms in the ARCS hostel. Fellows should secure funding to cover their travel expenses between their
home country and Bulgaria. The 3-month fellowship will take place from September 1 to November 30,
2016 or from February 1 to April 30, 2017.
ELIGIBILITY: Applicants must be citizens of one of the seven countries of SE Europe which are served by
ARCS: Bulgaria, Albania, Kosovo, Montenegro, the Republic of Macedonia, Romania, or Serbia. Predoctoral applicants must be enrolled in a PhD program in SE Europe. Postdoctoral applicants will have
completed their degree in the last 8 years (2008 or later) and should hold a position or be independent
researchers in SE Europe. English proficiency is required.
APPLICATION PROCEDURE: Please complete the application form, renaming it to include your
surname, and send it electronically as a PDF. Make sure to include a CV and a Project Description as
Microsoft Word documents or as PDFs. Two letters from scholars in the field, commenting on the value
and feasibility of the project, should be submitted directly (by the scholars) as Word documents or PDFs.
All application materials must be in English and must be emailed to Dr. Dilyana Ivanova
(usadmin@arcsofia.org).
The application deadline for this competition is March 20, 2016.
Please direct any question about the fellowship program to Dr. Ivanova, Chief Administrator of ARCS, or
Dr. Emil Nankov, Academic Director of ARCS.
More information is available at: http://arcsofia.org/node/342
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AMERICAN RESEARCH CENTER
ARCHAELOGY, 2016

IN

SOFIA FOUNDATION (ARCS) SUMMER PROGRAM

IN

Archaeological Field School at Parthicopolis with excursions to archaeological sites in
Bulgaria and Greece
Field School/Excavation Directors: Dr. Emil Nankov (ARCS), Vladimir Petkov (Archaeological Museum,
Sandanski)
Duration: May 30 (arrival to Sofia) – June 27, 2016 (departure from Sofia)
Eligibility: advanced undergraduate and graduate students of universities based in North America and
Europe in the fields of Archaeology, Anthropology, Classical Studies, Ancient History and related studies
The American Research Center in Sofia is pleased to announce its fifth summer season in the Middle
Strymon Valley and the secondArchaeological Field School at Parthicopolis (Bulgaria).
Students will arrive in Sofia on May30 and will spend two days exploring the archaeology and history of
its Roman predecessor, Serdica. On June 1, the Team will begin an archaeological journey, visiting sites
and museums in Sofia and in Plovdiv. We will arrive in the city of Sandanski on June 3, the home base of
the ARCS excavations at Parthicopolis. The excavation team will reside in a hotel in Sandanski during
the 3-week excavation season. Archaeological work is conducted Monday-Friday with additional
excursions to southwest Bulgaria and northern Greeceon Saturdays. The Team will be accompanied back
to Sofia on June 26, where they will stay one night, departing from Sofia on June 27.
The fee for the ARCS Summer Archaeology Program is $1600, which covers the cost of lodging in Sofia,
ground transportation during the excursion and museum/site tickets during the excursions; housing,
ground transportation and most meals during the excavation season atParthicopolis/Sandanski. This fee
does not cover lunch or dinner during the excursions, international travel to/from Sofia, travel insurance;
the fee also does not cover dinner on Saturdays and lunch/dinner on Sundays during the excavation
season.
Archaeological Field School at Parthicopolis 2016
Organizer: American Research Center in Sofia (ARCS), in collaboration with the Archaeological
Museum in Sandanski.
Students interested in obtaining academic credits should contact Dr. Emil Nankov (apo@arcsofia.org)
For full consideration, prospective students should submit an application to Dr. Emil Nankov
(apo@arcsofia.org) by March 1, 2016.
More information is available at: http://arcsofia.org/node/75
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DANUBE WINTER SCHOOL
ORGANIZED BY THE DANUBE AREA RESEARCH CENTER (DAREC) AND THE EUROPEAN DANUBE ACADEMY
Danube Winter School is developed with the aim to bring together young people of various nationalities
and academic backgrounds from the Danube region to attend a diverse, versatile and academic program.
During the 6 days you will spend with us, our lecturers will guide you through a variety of topics and
themes, which are relevant, interesting and up-to-date. The school will take place in late March. The
locations of the School will be Andrevlje, in an inspiring and colorful landscape of Fruska Gora, and Novi
Sad, a nice and lively town, located on the left Danube riverbank. The Danube Winter School will include
several topics covered by the EU Danube Strategy in order to help the participants to gain insight into the
integrated Danube macro-region.
Topics


History of Danube Region



Restoration and preservation of the cultural heritage of the Danube Region



Underwater archeology



Migration and demography in the Danube Region



Commercial and economic potential in the Danube Region



Solar energy in Vojvodina and in the Danube Region



Transport via Danube



Sustainable development in the Danube Region



Project management in the Danube Region



Tourism in the Danube Region



Branding and identity of the Danube Region



Entrepreneurship in the Danube Region



Inclusion of marginalized groups in the Danube Region



Projects writing and "fundraising" of the project ideas

Important information
When: 16-21 March 2016.
Where: Andrevlje, Serbia, (you can click on this link for a more detailed description of the
accommodation - www.ceptor-andrevlje.com
Deadline for applications: 15. February 2016. until 17h (CET)
The school is open for: master, PhD students, recent graduates and young professionals from the
following Danube region countries - Germany, Austria, Slovakia, Czech republic, Italy, Slovenia, Hungary,
Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania and Ukraine.
Number of participants: 25
Official language: English
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Costs: There is no participation fee for the school. Accommodation and meals will be covered by DAReC
and its sponsors, but there are no available funds for the travel costs and health insurance for the time of
the school, so this must be arranged by the selected participants themselves. Otherwise, in case of illness
they will need to bear the costs of medical treatment.
The school materials will also be provided. Every participant will receive a certificate of attendance.
However, you have to attend at least 90% of the lectures according to the program. The presence will be
controlled by the organizers.
Application: In addition to the application form (available at http://www.darec.org/en/activities-andprojects-dws), we will ask you to upload your CV within it. For any additional questions, send an e-mail to
the following address: darec@darec.org
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ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ


ГРАНТОВЕ



КОНКУРСИ



ПРОГРАМИ

ГРАНТОВЕ НА ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА SCOPES
Програмата SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe
and Switzerland) е програма на Швейцарския национален фонд за
насърчаване на научните изследвания – SNFS и Швейцарската
агенция за сътрудничество и развитие – SDC и е предназначена да
насърчава сътрудничеството между изследователски групи и
институции от Швейцария и страните от Централна и Източна
Европа. Сегашната програмна фаза 2013-2016 е с бюджет 16
милиона швейцарски франка, предназначени за проекти в пет
области, от които активни до края на 2016 г. са:

Конферентни грантове. Те осигуряват финансирането на
пътните разходи и настаняването на изследователите от
държавите-партньори в Източна Европа, участващи в
международни научни конференции, които се провеждат в
Швейцария. Този инструмент е независим от Съвместните
изследователски проекти и Институционалните партньорства.
Заявленията се подават до края на 2016 г.

Грантове за последващ мониторинг на изпълнени вече
Съвместни научни проекти или Институционални партньорства.
Заявленията могат да бъдат подавани до 31.12.2016 г.
В програмата могат да участват учени от Източна Европа
(включително България), които работят в институции, които
развиват научна дейност с некомерсиална цел. Българските
организации могат да участват във всички направления, при
условие, че се включат в консорциум с швейцарска организация и
поне още една от друга държава от Източна Европа. Държавите,
които са членки на Европейския съюз, могат също така да влизат в
ролята на посредник между швейцарските партньори и
останалите държави, имащи право да участват в програмата.
Повече информация можете да намерите на официалната
страница на програмата оттук.
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AMERICAN RESEARCH CENTER IN SOFIA FOUNDATION (ARCS) RESIDENTIAL FELLOWSHIP FOR
SOUTHEAST EUROPEAN SCHOLARS
The ARCS invites applications for its Residential Fellowship for Southeast European Scholars. This 3month fellowship is available to PhD candidates and junior postdoctoral scholars whose research
specialties are in archaeology, history, art/architectural history, urban studies, cultural
anthropology/ethnography, museum studies, or cultural heritage management with a geographic focus on
the Balkans (prehistory to present day).
The Fellowship provides 24/7 access to the ARCS Library, access to ARCS resources and expertise, and
involves participation in the ARCS Lecture Series. The fellowship includes accommodation in shared
rooms in the ARCS hostel. Fellows should secure funding to cover their travel expenses between their
home country and Bulgaria. The 3-month fellowship will take place from September 1 to November 30,
2016 or from February 1 to April 30, 2017.
ELIGIBILITY: Applicants must be citizens of one of the seven countries of SE Europe which are served by
ARCS: Bulgaria, Albania, Kosovo, Montenegro, the Republic of Macedonia, Romania, or Serbia. Predoctoral applicants must be enrolled in a PhD program in SE Europe. Postdoctoral applicants will have
completed their degree in the last 8 years (2008 or later) and should hold a position or be independent
researchers in SE Europe. English proficiency is required.
APPLICATION PROCEDURE: Please complete the application form, renaming it to include your
surname, and send it electronically as a PDF. Make sure to include a CV and a Project Description as
Microsoft Word documents or as PDFs. Two letters from scholars in the field, commenting on the value
and feasibility of the project, should be submitted directly (by the scholars) as Word documents or PDFs.
All application materials must be in English and must be emailed to Dr. Dilyana Ivanova
(usadmin@arcsofia.org).
The application deadline for this competition is March 20, 2016.
Please direct any question about the fellowship program to Dr. Ivanova, Chief Administrator of ARCS, or
Dr. Emil Nankov, Academic Director of ARCS.
More information is available at: http://arcsofia.org/node/342
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ПРОГРАМА: „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ”
Програмата финансира дейности в следните области:







Изкуство и култура;
Земеделие и околна среда;
Гражданско общество и демократични институции;
Социална сфера;
Образование и библиотеки;
Археология и културен туризъм.

Сумата на финансиране зависи от проектните дейности.
БЕНЕФИЦИЕНТИ: Юридически лица от Р. България
Образование и библиотеки
В работата си с българските училища, университети и библиотеки Фондация „Америка за
България“ се стреми да продължава най-добрите традиции на българското образование.
Фондацията подкрепя основно програми, които изграждат бъдещите бизнес лидери на страната
като движещата сила за развитието на частния сектор.
Фондацията финансира също проекти за модернизиране на българските академични библиотеки и
свързването им с библиотечни мрежи по света.
Археология и културен туризъм
Програмата подкрепя археологически проекти в България, които привличат повече местни и
чуждестранни посетители, заинтересовани от богатите археологически съкровища на страната.
Oтпускането на грантове предвижда съвместно планиране между Фондация „Америка за
България” и бъдещите получатели на грантове. Фондацията съветва кандидатите за грант да не
попълват формуляра за кандидатстване, а да изпратят кратко писмо, не по-дълго от две страници,
което представя тяхната организация, намеренията, целите и продължителността на проекта,
както и общата сума на необходимото финансиране. За улеснение се препоръчваелектронният
формуляр "Запитване", който се намира на посочената страница:
http://www.americaforbulgaria.org/application
Запитвания и предложения се разглеждат и одобряват целогодишно. Ако след разглеждане на
подаденото „Запитване“ становището е положително, съответният програмен директор ще се
свърже с кандидатите, за да обсъди по-подробно представените от тях идеи и да им съдейства за
оформяне на цялостно предложение. Кандидатите могат да очакват да получат отговор в рамките
на 1 месец дали техните проектни идеи ще бъдат придвижени по-нататък.
Ако се прецени, че предложението може да бъде развито в цялостен проект, то процесът на
неговото одобрение, който включва проучване, срещи, посещения на място, преговори,
юридически анализ и представяне за одобрение, обикновено отнема един месец, но може да
продължи и по-дълго.
Моля, изпращайте Вашите писма, по електронен път, на applications@americaforbulgaria.org.
Краен срок: текущ
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КОНФЕРЕНЦИИ И
СЕМИНАРИ


ПОКАНИ ЗА УЧАСТИЕ

SPLENDID ENCOUNTERS: DIPLOMATS
EARLY MODERN WORLD V

AND

DIPLOMACY

IN THE

Splendid Encounters is a series of international and interdisciplinary
conferences that aim to bring together scholars from the broadest
possible range of perspectives to consider diplomacy and diplomatic
activities in the early modern era. After successful meetings in Warsaw,
Bath, Florence and Budapest, we wish to invite you to join us for another
event, hosted by the Institute of History in the Faculty of Arts and
Philosophy at the University of Pardubice and the Institutes of Art
History and History of the Czech Academy of Sciences in Prague.
The upcoming conference, Splendid Encounters: Diplomats and
Diplomacy in the Early Modern World V, will focus on the evolution of
diplomatic practice as both a career and an identity, not only through
the lives of ambassadors, residents, agents, and consuls, but also
secretaries and other members of embassies in administrative and
bureaucratic roles.
We welcome all submissions on this subject, both for individual papers
and panels (comprising three papers) that address:
• The daily activities of diplomats
• The prosopography of different groups of diplomats
• Diplomacy as a career in early modern period
• The role and organisation of diplomatic households
• Diplomatic networks (professional, personal, cultural, etc.)
• The self-fashioning of diplomats
• Diplomats and the establishment of international law (solving conflicts,
diplomatic immunity, etc.)
We welcome proposals (approx. 200/250 words) for papers of 20–25
minutes. Please submit your proposal on-line via the website or by email
to: premoderndiplomats@gmail.com
DEADLINE: 15th March 2016. Applicants will be notified of acceptance
of their proposal by 15th April 2016.
Повече информация може да бъде намерена на следния адрес:
http://www.premoderndiplomats.org/cfp-splendid-encounters-v.html
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TURKOLOGENTAG 2016, 14 – 17 SEPTEMBER HAMBURG
The Society of Turkic, Ottoman and Turkish Studies (Gesellschaft für Turkologie, Osmanistik und
Türkeiforschung, GTOT) invites scholars from all over the world working in the fields of history, linguistics,
philology, literary studies, social sciences, anthropology, and political sciences on Turkey and the Turkic
World to participate in the second European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies
(Turkologentag 2016). The conference will take place on September 14 – 17, 2016 at Hamburg University.
It is organized in co-operation with the Department of Turcology at Hamburg University.
The conference aims to bring together individual scholars, institutions and organizations from Europe and
all over the world who are engaged in Turkish and Turkic Studies. The four-day event will provide an
opportunity for an interdisciplinary debate within different fields of research and will allow the participants
to build networks for future cooperation.
The organizers encourage thematic panels, and individual proposals within following sections:


Linguistics



Studies on Central Asia/Volga region/Siberia



Ottoman Studies



Cultural Studies



Literary Studies



Turkish Studies



Social Sciences and Migration Studies



Anthropology



Education



German-Turkish Language research



Research on Religion



Musicology

There will be a special forum for PhD candidates and graduate students. The biannual workshop
“Türkeiforschung in Deutschland” will be part of the Turkologentag 2016.

Abstract
If you like to join us September 14 – 17, please submit an abstract (in German, English, French or Turkish,
max. 300 words) along with your CV by March 1st, 2016 toturkologentag2016@uni-hamburg.de.
We strongly encourage panel proposals (3-4 panelists). For submission guidelines, important dates,
and further information stay tuned to www.turkologentag2016.org
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INTERNATIONAL SOCIETY FOR EIGHTEENTH-CENTURY STUDIES (ISECS): EARLY CAREER SEMINAR,
26 – 30 JUNE 2016, SOFIA
The International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS) invites applications from scholars in all
fields of eighteenth-century studies within the context of a one-week International Seminar for Early Career
Eighteenth-Century Scholars.
This year’s Early Career Seminar is jointly organized by Sofia University and University of Vienna and will
be held from Sunday 26 June to Thursday 30 June 2016 in Sofia under the direction of Assoc. Professor Dr.
habil. Ivan Parvev (University of Sofia), Professor Dr. Wolfgang Schmale (University of Vienna), and Dr.
Maria Baramova (University of Sofia).
This year, the theme of the seminar will be:
Enlightenment and Peasant Life Representations, Intellectual Debates, Cultural Conflicts, Socioeconomic Transitions
The seminar is limited to 15 participants. The proposals (approx. 2 pages, single-spaced) should be based
on an original research project (e.g. a doctoral dissertation) that deals with one of the aspects mentioned
above. Because this is a seminar rather than a conference, each participant will be given approximately one
hour to present the texts and questions that will then form the basis of a group discussion. Preference will
be given to scholars who are at the beginning of their academic career (PhD or equivalent for less than six
years). The official languages are French and English. Applications should include the following
information: a brief curriculum vitae with date of PhD (or equivalent); a list of principal publications and
scholarly presentations; a brief description of the proposed paper (approx. 2 pages, single-spaced); one
letter of recommendation.
Deadline: we invite submission of proposals; the deadline is March 15, 2016.
All applications should be copy sent by e-mail to the following three addresses:
Ivan Parvev (ivanparvev@yahoo.com);
Wolfgang Schmale (wolfgang.schmale@univie.ac.at);
Maria Baramova (mariabaramova@gmail.com)
More information on this year’s conference theme is available at:
http://see.uni-sofia.bg/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC304/F579988664_2016_ISECS_International_S
eminar.pdf
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14TH EASA BIENNIAL CONFERENCE
ANTHROPOLOGICAL LEGACIES AND HUMAN FUTURES
Department of Human Science for Education 'Riccardo Massa' and Department of
Sociology and Social Research at University of Milano-Bicocca
20-23 July, 2016
'Anthropological legacies and human futures', the 14th EASA2016 biennial conference will be
hosted by the Department of Human Science for Education 'Riccardo Massa' and Department of Sociology
and Social Research at University of Milano-Bicocca (“Unimib”) located in Milan.
Call for papers (deadline February 15th)
The call for papers is now open and closes at midnight GMT on February 15th, 2016. Before you

propose your paper, please read the instructions and rules on the Call for Papers page,
and then browse the list of panels.
The call for panels received over 300 proposals. The venue and format of the conference imposes
constraints, and we sadly had to turn away 170+ proposals. Nevertheless we hope that you can find a panel
which corresponds with your work/research.
Call for labs (deadline February 15th)
EASA2016 is opening the Call for Labs in which "rethinking anthropological legacies and possible futures,
techniques, methods, patterns of scientific communication and of research will be at stake and “at play”".
Шhe 14th EASA conference invites anthropological work anchored in the legacies of the discipline, but
dealing with new forms of livelihoods, symbolic practices and material conditions. These could concern
political collective actions and collective selves, as much as local and transnational structural forms of
inequalities (i.e. social class and implicit or explicit hierarchy). Other paths to explore are the continued, if
shifting relevance of kinship (political, structural, symbolic), the significance of religion and of its
institutions in an interconnected and highly conflictual world, ideas of nature and the various relationships
between nature and human societies, different normative systems, languages, technologies and the
contested construction of powerful knowledge, human dignity and the exploitation of labor.
Six broad themes have been identified as a platform for discussion.







Power
Economy
Kinship
Religion
Knowledge and form of expressions
Work

More information is available at: http://www.easaonline.org/conferences/easa2016/index.shtml
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