
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Център за регионални 
изследвания и анализи 

 

 

Софийски Университет 
„Св. Климент Охридски“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационен бюлетин
 

 

Център за регионални изследвания и анализи 

Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“  

ФЕВРУАРИ 2018 



СТАЖОВЕ В МЕЖДУНАРОДНАТА АКЕДЕМИЯ НА 

НЮРНБЕРГСКИТЕ ПРИНЦИПИ 

Международната академия на нюрнбергските принципи 
търси студенти за 3-месечна стажантска програма. Тяхното 
образование трябва да е свързано с организация на събития, 
медии и научни изследвания. Участниците трябва да имат 
основни умения за работа с MS Office, както и интерес към 
международното криминално право. С предимство са 
кандидати от държави, които все още се развиват в тази 
област. Работните езици по програмата са немски и 
английски.  

Стажуването в организацията включва: достъп до 
международна мрежа от професионалисти и източници на 
информация; гъвкаво работно време, както и финансова 
компенсация на база на изработените часове. Повече 
информация за необходимите документи за 
кандидатстването, което продължава през цялата година, 
можете да намерите на официалния сайт на академията. 

Краен срок: целогодишно 
 
 

КОНКУРС ЗА СТАЖАНТ-АТАШЕТА НА МВНР 

Министерството на външните работи (МВнР) обявява конкурс за 
стажант-аташета. Темите, по които кандидатите трябва да се 
подготвят за изпитите, може да намерите тук.  

Конкурсът ще се проведе до края на годината, като МВнР ще 
съобщи своевременно за старта му. Успешно преминалите 15 души 
ще станат държавни служители на длъжност "стажант-аташе". За 
да участват в конкурса, кандидатите трябва да имат завършено 
висше образование със степен "магистър" в хуманитарни науки, 
социални, стопански и правни науки, сигурност и отбрана и да 
владеят най-малко два чужди езика, като поне единият от тях да е 
официален за ООН или работен за Европейската комисия.  

Кандидатите, които владеят редки езици като албански, арабски, 
гръцки, иврит, италиански, китайски, корейски, румънски, руски, 
скандинавски езици, турски, фарси, хинди, холандски и японски, 

• МАГИСТРАТУРИ 

• ДОКТОРАНТУРИ 

• СТИПЕНДИИ 

• СТАЖОВЕ 

• ЛЕТНИ УЧИЛИЩА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
СТУДЕНТИ 
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имат предимство при равни резултати с техни конкуренти от писмената и устната част от изпита. 
Повече иформация за конкурса можете да намерите тук. 

Краен срок: не е посочен 
 
 

 

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА  

Екипът на инициативата на Столична община "Визия за София" обявява стажантка програма с 6 
позиции в следните специалности: мениджмънт, PR и комуникации, устройствено планиране и 
ГИС, социология, екология и правно-нормативни аспекти.  

Програмата предвижда месечно заплащане на граждански договор, както и допълнителна 
стипендия за кандидатите, регистрирани в уебсайта Студентски практики. Кандидатстването става 
с подаване на CV на e-mail: team@vizia.sofia.bg. 

Краен срок: не е посочен 
 
 
 

СТИПЕНДИИ НА МОН ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА  

 

МОН обяви стипендии за обучения, специализации и научни изследвания за учебната 2018/2019 г. 
Стипендиите се предоставят на български граждани – студенти в български държавни висши 
училища, за обучение в чуждестранни висши училища, в изпълнение на междуправителствени 
спогодби за образователен, културен и научен обмен. 

Актуалните възможности са: 

I. Стипендии за пълен срок на обучение за придобиване на ОКС Бакалавър или 
Магистър (след завършено средно образование); 

Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз 
основа на критериите: Степен на мотивация, Информираност за обучение в съответната страна, 
Комуникативност, Качество на документите и Бъдеща реализация. 

Важно! Кандидатите, класирани в конкурс за определен вид обучение през учебната 2018-2019 
година, не могат да участват в последващ конкурс за същата година. 

В общия случай приемащата страна осигурява стипендия и медицинско обслужване, 
освобождаване от такси за обучение, настаняване в студентско общежитие и ползване на 
студентски стол срещу заплащане, достъп до библиотеки и др. Пътните, визовите и паспортните 
разходи, както и разходите за застраховки и личен багаж са за сметка кандидата. 
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I. Стипендии за пълен срок на обучение за Бакалавър или Магистър след завършено 
средно образование 

1. Армения – 4 стипендии, пълен срок на обучение на руски/английски/арменски за студенти от 
всички специалности; 

2. Виетнам – 1 стипендия, пълен срок на обучение на виетнамски/френски/руски/английски за 
студенти от всички специалности; 

3. Гърция – 1 стипендия, пълен срок на обучение на английски/новогръцки/френски/немски за 
студенти от всички специалности; 

4. Македония – 3 стипендии, пълен срок на обучение за студенти от всички специалности без 
специалностите в областите на висше образование, здравеопазване, спорт и изкуства; 

5. Молдова – 1 стипендия, пълен срок на обучение на румънски/руски за студенти от всички 
специалности без “Медицина”, “Дентална медицина” и специалностите от областта на висше 
образование и изкуства; 

6. Румъния – 2 стипендии, пълен срок на обучение на румънски/френски/английски за студенти 
от всички специалности; 

7. Украйна – 2 стипендии, пълен срок на обучение за студенти от всички специалности; 

8. Япония – 1 стипендия, 1 академична година обучение на английски език за студенти от 
специалностите “Японистика” и “Приложна лингвистика с японски език”. 

Изисквания към кандидатите: 

• Да са български граждани 

• Да са студенти в българско държавно училище през учебната 2017 – 2018 г.:  

- в първи курс, редовна форма на обучение 
- с успех от завършения семестър не по-нисък от „много добър“ 4.50 

• Да не са навършили 25 години към датата на конкурса 

Документи за кандидатстване: 

• Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование“ за участие в конкретен 
конкурс с опис на приложените документи. 

• Автобиографична справка с посочени домашен и електронен адрес, телефони и 
информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН 

• Академична справка за успеха и формата на обучение 

• Мотивация 

• Копие от дипломата за средно образование 

• Документ за владеене на работния език (ако има такъв) 

• Копие от личната карта на кандидата 

• Декларация от кандидата, че: 1. Сам ще осигури пътните, визовите и паспортните разходи, 
разходите за личен багаж и застраховки; 2. След завръщането си ще представи кратък отчет за 
обучението и финансово-битовите условия на престоя пред дирекция „Висше образование“ с копие 
до „Протокол и международно сътрудничество“ на МОН; 3. Ежегодно ще удостоверява с документ 
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пред МОН и пред българското висше училище, в което е студент, че е изпълнил учебните си 
задължения към чуждестранното висше училище. 

Документите се подготвят на български език в деловодството на МОН на адрес:  

София, бул. Княз Донкуков 2А. 

Срок за кандидатстване: 16 март 2018 г. 

Разпределението на кандидатите по страни ще бъде съобщено на 19 март 2018 г. на посочените 
електронни адреси, а събеседването ще се проведе на 21 и 23 март 2018 г. от 10.00ч. в МОН. 

За справки телефони: 9217 530, 9217 784 и 9217 693. 

Преди да кандидатствате, моля, запознайте се със следната информация, включваща всички 
изисквания и условия за кандидатстване 

 
 
 

ДОКТОРАНТСКИ ЦЕНТЪР „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: РАБОТЕН ПАКЕТ „МОБИЛНОСТ“ 
 
Докторантски център „Св. Климент Охридски“, проект BG05M2OP001-2.009-0013 започва 
набиране на кандидатури за участие в дейностите по работен пакет „Мобилност“ (краткосрочни 
командировки за включване в научни и образователни събития в страните от ЕС). 
 
Възможности  
 
Проектът ще финансира три типа мобилности:  
1) Участие в международни научни форуми, до 3 дни 
2) Участие в летни школи в чужбина, до 8 дни  
3) Краткосрочни научни визити, до 6 дни  
 
Допустимост на кандидатурите  
 
Допустимите кандидати включват:  
· докторанти,  
· постдокторанти,  
· студенти,  
· специализанти,  
· млади учени и  
· преподаватели.  
 
Документи и процедури  
 
Заявки за участие се подават съгласно детайлните условия в приложената към поканата 
методология и в утвърдените за целта образци от пакета с документи за кандидатстване. 
Документите се изпращат електронно на адрес: kamelia_syarova@admin.uni-sofia.bg 
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Важно: Документите се попълват в приложените форми и се подават със сканирани подписи 
(подписани и сканирани). 
 
Срокове  
Поканата е отворена без краен срок до изчерпване на наличния ресурс (квоти) по факултети. За 
нуждите на оценката и изготвянето на командировъчните заповеди кандидатите следва да подадат 
документите си до 60 работни дни преди датата на планираното пътуване.  
 
Приложение – пакет с документи за кандидатстване  
1. Планирани гарантирани бройки по факултети  
2. Методология за подбор на кандидатите  
3. Заявление за участие в конференция  
4. Заявление за участие в лятна школа  
5. Заявление за участие в научна визита  
6. Декларация на кандидата  
7. Образец на CV 
 
За повече информация, моля посетете сайта на Докторантския център на адрес: 
http://phdsu.blogspot.bg/2017/07/blog-post.html 
 
 

 

ДОКТОРАНТСКИ ЦЕНТЪР „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: РАБОТЕН ПАКЕТ „ОБУЧЕНИЕ“ 

 

В рамките на работен пакет "Обучение" се организират специализирани обучения за докторанти и 
преподаватели. 

Записването за курсовете става през Мудъл - системата за електронно обучение на Софийския 
университет.  

При затруднение как да запишете конкретен курс, може да разгледате инструкцията за избор на 
докторантски курс. 

*** 

Докторантски център "Св. Климент Охридски" обявява следните курсове за докторанти: 

за зимен семестър на учебната 2017/2018 година (списък-1) 

за летен семестър на учебната 2017/2018 година (списък-2) 

за зимен семестър на учебната 2018/2019 година (списък-3) 

За повече информация, моля посетете сайта на Докторантския център на адрес:  

http://phdsu.blogspot.bg/p/blog-page_91.html?m=1  
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ДОКТОРАНТСКИ ЦЕНТЪР „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: РАБОТЕН ПАКЕТ „ОТКРИТА НАУКА“ 

 

Подкрепа за научни публикации в рамките на Докторантски център „Св. Климент Охридски“  
 
1. За какво може да се търси подкрепа? 
В рамките на процедурата ще бъдат осигурени средства за: 

- специализиран превод; 
- такси на издателството за публикуване на текста. 

 
2. Какъв е размерът на подкрепата, за която се кандидатства: 

- до 1047 лв. 

 
3. Кой може да кандидатства?  

- докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени;  
- преподавателите са допустими кандидати в съавторство с някоя от посочените по-горе 

групи. 

 
4. Срокове и административна информация  
 
Срокът на поканата е отворен до изчерпване на средствата по бюджет, но не по-късно 
от 30.09.2018 г.  
 
Подробно описание на документите за кандидатстване ще откриете в приложената 
„Методология“.  
 
Документите се подават:  
 
а) по електронната поща, подписани и сканирани на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg  
б) на хартия, подвързани в папка: стая 47, Ректорат, за инспектор Ирена Черешарова (в работното 
време на служителя) 
 
Необходими документи: 
Формуляр за кандидатстване 
Декларация 
Автобиография 

За повече информация, моля посетете сайта на Докторантския център на адрес: 
http://phdsu.blogspot.bg/p/blog-page_28.html?m=1  
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ДОКТОРАНТСКИ ЦЕНТЪР „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ПОКАНА: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИПЕНДИЯ ФУЛБРАЙТ 
 

На 21 февруари 2018г. в 17,00 часа в аудитория 243 на Ректората на Софийския 
университет Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ ще представи 
възможностите за обучение, специализации, изследователска и преподавателска дейност в САЩ 
през учебната 2019/2020 година. 

Събитието е част от Общата докторантска конференция „Млади изследователи“, която организира 
Докторантски център „Св. Климент Охридски“. 

Представянето е предназначено за студенти в магистърска степен, докторанти и преподаватели от 
всички факултети на Софийския университет. 

 

 

СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” ЗА МАГИСТЪРСКИ И ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ (ВСИЧКИ 

ДИСЦИПЛИНИ) 
Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за 
магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е 
достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на 
клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична 
година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 6 и 8 стипендии. 
Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на 
календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на май. Интервютата с 
допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях 
се уведомява за датата и времето на интервюто. 

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати. 
 

Изисквания за участие в конкурса 

- българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и 
притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват 

- отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските 
стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността) 

- защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2018 г. 
- добро здравословно състояние 
- не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, 

които са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години. 
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Необходими документи 

1. Формуляр за кандидатстване (попълва се на 
https://iie.embark.com/apply/foreignfulbright https://iie.embark.com/apply/foreignfulbright); 
Връзка към формуляра за кандидатстване и допълнителните формуляри можете да 
намерите и на http://foreign.fulbrightonline.org/fulbrightpage.html. След регистрация в 
системата информацията може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди 
окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”. 

2. Три препоръки 
Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват 
формуляра онлайн на английски език. По изключение, ако онлайн попълване е невъзможно, 
препоръчителите изпращат препоръките до Комисията по пощата в запечатани пликове. 

3. Копия от преведени и легализирани университетски дипломи и други сертификати за 
допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр) 
Номинираните кандидати предоставят на Комисията и хартиени копия от преведените и 
легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително 
обучение/квалификация. Тези документи не се връщат. 

4. Валидни резултати от американските стандартизирани тестове TOEFL (за всички 
специалности) и GRE (за повечето специалности с изключение на право и бизнес 
администрация) или GMAT (за магистърски програми по бизнес). 

 

Представянето на резултати от TOEFL и GRE/GMAT до 10 май, 2018 г. се счита за значително 
предимство при кандидатстване. 

Краен срок за представяне на официални резултати от тестовете: 15 септември, 2018 г. 

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език. 

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. 
Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата. 

 

Подбор на кандидати 

• Кандидатурите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички 
необходими документи. 

• Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в 
съответната област. 

• Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната 
селекционна комисия. 
Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората 
половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто. 
Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати. 

• Номинациите се обявяват в началото на месец юли. 

• Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Фулбрайтовия Съвет за 
международни стипендии (FSB). 
 
 

Краен срок за подаване на документи за академичната 2019-20 г.: 10 май, 2018 г. 

http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/magistri-i-doktoranti/  
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СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ДОКТОРАНТИ 

Програмата “Фулбрайт” дава възможност на млади изследователи в напреднал етап на 
редовна или задочна докторантура да работят в престижни университети и институти в САЩ. 
До участие в конкурса се допускат кандидати от всички области на науката и изкуствата с 
изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за срок от 6 
месеца. Всяка година се предоставят 1-2 стипендии. 

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на 
календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на май. Интервютата с 
допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях 
се уведомява за датата и времето на интервюто. 

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати. 

 

Изисквания за участие в конкурса 

• Кандидатите трябва да имат българско гражданство. Лица с двойно гражданство (българско и 
американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват. 

• Кандидатите трябва да владеят отлично английски език и да имат валидни резултати от тест iBT 
TOEFL, най-малко 81 т. 

• Кандидатите трябва да бъдат редовни или задочни докторанти във висши учебни заведения. 

• Представеният изследователски проект трябва да бъде значим за съответната научна сфера и 
осъщевим в рамките на програмата. 

• Кандидатите трябва да са в добро здравословно състояние. 

• Не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, които 
са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години. 

 

Необходими документи 

1. Формуляр за кандидатстване (попълва се на https://iie.embark.com/apply/foreignfulbright) 
Връзка към формуляра за кандидатстване и допълнителните формуляри можете да 
намерите и на foreign.fulbrightonline.org/fulbrightpage.html. След регистрация в системата 
информацията може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди окончателното 
изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”. 

2. Три препоръки 
Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват 
формуляра онлайн на английски език. По изключение, ако онлайн попълване е невъзможно, 
препоръчителите изпращат препоръките до Комисията по пощата в запечатани пликове 

3. Копия от преведени и легализирани университетска диплома, документ за зачисляване в 
докторска програма и други дипломи и сертификати за допълнително обучение/квалификация 
(сканирани и приложени към електронния формуляр) 
Номинираните кандидати предоставят на Комисията и хартиени копия от преведените и 
легализирани университетски дипломи и други сертификати за допълнително 
обучение/квалификация. Тези документи не се връщат. 
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4. За професионалните специалности като право, икономика, архитектура се изисква покана от 
образователна или изследователска институция в САЩ (сканирана и приложена към 
електронния формуляр) 

5. Валидни резултати от американския стандартизиран тест TOEFL. 
Представянето на резултати от TOEFL до 10 май, 2018 г. се счита за значително 
предимство при кандидатстване. 
Краен срок за представяне на официални резултати от тестовете: 15 септември, 
2018 г. 

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език. 

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. 
Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата. 

 

Селекционен процес 

• Апликациите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички 
необходими документи. 

• Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в 
съответната област. 

• Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната 
селекционна комисия. 
Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората 
половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто. 
Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати. 

• Номинациите се обявяват в началото на месец юли 

• Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Международния Фулбрайтов 
съвет на учените. 

 

Краен срок за подаване на документи за академичната 2019-2020 г.: 10 май, 2018 г. 

 

 

1ST SUMMER SCHOOL OF THE ECPR STANDING GROUP ON EXTREMISM & 

DEMOCRACY ON ‘CONCEPTS AND METHODS FOR RESEARCH ON FAR-RIGHT 

POLITICS’ (SCUOLA NORMALE SUPERIORE, FLORENCE, 25-29 JUNE 2018) 

The ECPR Standing Group on Extremism & Democracy, the Centre for Research on Extremism (C-REX), 
and the Centre on Social Movement Studies (COSMOS) invite applications for the upcoming Summer 
School on ‘Concepts and Methods for Research on Far-Right Politics’, which will be held at the Scuola 
Normale Superiore in Florence, Italy, from Monday 25 to Friday 29 June 2018. 

CALL FOR APPLICATIONS 

We are pleased to announce that the call for applications is now open for the 1st Summer School of the 
ECPR Standing Group on Extremism & Democracy on ‘Concepts and Methods for Research on Far-Right 
Politics’, sponsored by the Centre for Research on Extremism (C-REX), the European Council for Political 
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Research (ECPR), and the Centre on Social Movement Studies (COSMOS). The Summer School will take 
place in Florence, Italy, from 25 to 29 June 2018 and is open to 15 Master’s and PhD students of different 
disciplinary backgrounds in the social and political sciences, as well as early career researchers interested 
in the study of far-right politics. 

The Summer School focuses on the study of the far right in its populist, radical, and extremist 
manifestations. Its aim is to bolster and promote knowledge on the theoretical, empirical, and 
methodological underpinnings of contemporary far-right politics. The School will focus on how to study 
and interpret the different manifestations of far-right politics across time, arenas, and national contexts. 
The School will introduce students to concepts and theories explaining the conditions affecting far-right 
mobilisation and performance; and methods to tackle this phenomenon empirically. Despite the growing 
attention received by far-right political parties, social movements, and groups, we still lack a 
comprehensive conceptual and methodological toolkit to investigate its diverse expressions in the multi-
organisational field. The School will thus address young scholars and students, and discuss how to apply 
established research techniques to the study of farright politics, and create, retrieve, and manage available 
data. In sum, the School intends to create an interactive learning environment where graduate students 
will have theopportunity to: 

• Learn and familiarise with the conceptual and theoretical foundations of far-right politics, and draw on 
comparative empirical expertise on far-right mobilisations, electoral performances, and violent 
manifestations; 

• Understand the rationale and practices of a number of methods employed to study far-right politics, at 
the micro, meso, and macro levels; 

• Develop the skills to confidently rely on mixed-method approaches and methodological pluralist 
practices in their own research projects; 

• Present their ongoing research and receive feedback from leading scholars in the field. 

 

LOCATION AND SCHEDULE OF ACTIVITIES 

The Summer School will take place in Florence and will last five teaching days, from 25 to 29 June 2018. 
The Summer School will include two keynote speeches and five teaching days focusing on particular 
themes related to the overall topic of the Summer School: 

Day 1: Monday, 25 June 

• Keynote speech: ‘The Study of the European Far Right: Towards a Fourth Wave?’ (Cas Mudde, 
University of Georgia) 

• Theory class: Theories and concepts of the far right (Cas Mudde, University of Georgia) 

• Methods class: Historical and archival research (Matteo Albanese, University of Lisbon) 

Day 2: Tuesday, 26 June 

• Theory class: Populist radical right parties in Europe (Andrej Zaslove, Radboud University) 

• Methods classes: Mass surveys (Andrej Zaslove, Radboud University); Expert surveys (Andrea L. P. 
Pirro, Scuola Normale Superiore) 
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Day 3: Wednesday, 27 June 

• Theory class: The far right as a social movement (Pietro Castelli Gattinara, University of Oslo, and 
Andrea L. P. Pirro, Scuola Normale Superiore) 

• Methods classes: Interviewing and life histories (Giorgia Bulli, University of Florence); Protest event 
analysis (Pietro Castelli Gattinara, University of Oslo) 

Day 4: Thursday, 28 June 

• Theory class: Far-right violence in Western Europe (Jacob Avsland, University of Oslo) 

• Methods classes: Quantitative data on political violence (Jacob Avsland, University of Oslo); 
Ethnographic approach (Kathleen Blee, University of Pittsburgh) 

Day 5: Friday, 29 June 

• Theory class: Far-right political communication (Caterina Froio, Catholic University of Lille) 

• Methods class: Internet and social network analysis (Caterina Froio, Catholic University of Lille) 

• Keynote speech: ‘Gender and the Far Right’ (Kathleen Blee, University of Pittsburgh) 

 

APPLICATION PROCEDURE 

Applicants should email the following material to ead.summerschool@gmail.com by – and no later than – 
11 March 2018: 

• A curriculum vitae; 

• A short cover letter (max one page) explaining how their research fits the scope of the Summer School; 

• A 500-word abstract of a proposed scientific paper to be presented during the Summer School. 

Applicants will be informed of the outcome by email no later than 26 March 2018. Those offered places 
must confirm their participation through enrolment by – and no later than – 10 April 2018, after which 
places will be offered to applicants on the reserve list. 

 

ENROLMENT FEES, GRANTS, AND ACCOMMODATION 

There is a fee of €225 to participate to the Summer School. Light lunches, welcome drinks, a social dinner, 
academic material, computing and internet facilities will be available for free to all participants. Travel 
and accommodation costs are not included. However, the ECPR is generously offering two Travel & 
Accommodation Grants of €250 each. You should indicate in your application whether you would like to 
compete for these grants. Please note that in order to qualify for such grants, participants will have to 
meet all the following criteria: 

1. Be from an ECPR member institution who have paid their annual membership fee (you can check to see 
if their institution is a paid member here: http://ecprnet.eu/Membership/CurrentMembers.aspx); 
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2. Have paid their Summer School fees in full; 

3. Not be receiving any other funding to attend the Summer School, i.e. must be selffunded; 

4. Be subject to adequate academic performance during the Summer School, as assessed by the Summer 
School organisers. 

The host institution (Scuola Normale Superiore) is also offering accommodation at its residence 
(Residenza Capitini) at a discounted price of € 13,35/night per person for a single bedroom. Please, also 
confirm upon enrolment whether you would like to reserve a room for your stay. Availability is limited, so 
reservation is highly recommended. 

 

REQUIREMENTS 

Participants to the Summer School will be asked to write and submit a 7,000-8,000-word paper by 1 June 
2018. The paper will be presented during the Summer School, providing a unique experience for 
discussion and feedback from established scholars. English will be the working language; students are 
expected to have a good command of written and spoken English. Participants will be also required to 
complete the mandatory readings for morning lectures and to actively engage in discussion during 
morning and afternoon sessions. 

SUMMER SCHOOL ORGANISERS 

Pietro Castelli Gattinara (C-REX, University of Oslo) 

Andrea L. P. Pirro (COSMOS, Scuola Normale Superiore) 

CONTACTS 

For applications and any additional queries, please contact the Summer School organisers 
at: ead.summerschool@gmail.com.  

 

 

TURKISH STUDIES MA PROGRAM AT IBN HALDUN UNIVERSITY, ISTANBUL 

The History Department at Ibn Haldun University in Istanbul is now accepting applications for its MA 
Program in Turkish Studies. 

Application deadline: February 16, 2018. 

Please note that the department offers funding opportunities in the form of teaching or research 
assistantships for qualified applicants. 

For more information please visit http://apply.ibnhaldun.edu.tr/en/turkish-studies/  

For other IHU graduate programs please visit http://apply.ibnhaldun.edu.tr/en/programs/  
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INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG HUMANISTS 
THE SLAVS FROM THE TURN OF 19TH AND 20TH CENTURIES UNTIL NOW: LINGUISTIC, 
HISTORICAL AND POLITICAL CHANGES AND LITERATURE 
UDINE, 27TH AND 28TH 
SEPTEMBER 2018 
 
You are invited to attend the 6th International Conference for Young Humanists with the title The Slavs 
from the Turn of 19th and 20th Centuries until Now: Linguistic, Historical and Political Changes and 
Literature. The conference is organized by Student Section of Slavic Society Slovenia and will take place 
within the Slavic Congress of Slovenia from 27th and 28th September 2018 at the University of Udine 
(Università degli Studi di Udine / Universitât dal Friûl, Videm/Udine/Udin) in Italy in the Palace 
Antonini Cernazai (Palazzo/Palaç Antonini Cernazai, Ulica/Via/Vie Tarcisio Petracco 8). 
 
The conference is intended to young Slovenists, Slavists and Others who are dealing in their researches 
with language, literature, didactics, culture and history of Slavic nations. 
 
The participants should be doctorate graduates, PhD-students either at Slovene or foreign universities or 
those who ended their study and are professional or scientific dealing with the proposed topics. 
 
The topics for the conference are: 
 
1. Slavic languages and literature in the neighbouring countries: 
-      Slavic minority languages (and their dialects) and literatures in non-Slavic countries; 
-      Language and Literature Classes for Slavic minorities; 
-      Slavic languages and literatures in curricula for Slavic countries; 
-      Slavic languages and literatures at (non-)Slavic universities  
 
2. The Slavs and World War I: 
- The role of Slavs and Slavic areas during World War I; 
- Slavs and World War I in literature; 
- Slavic nations, their languages, literatures and cultures at the beginning of 20th century; 
- Slavic languages and education, including the university level  
 
3. Ivan Cankar in Slavic languages: 
-      Translating Cankar's works in other (Slavic) languages; 
-      (language) analyses of the originals and translations; 
-      reception; 
-      stagings, remakes, influences ... 
 
The application form, summary up to 250 words and short CV (both in the language of the 
presentation and English) must be sent electronically to studentska.sekcija.zdsds@gmail.com no later 
than 1st March 2018. The applicants will be informed whether their topic has been chosen by 5th March 
2018. 
 
The working languages of the conference are all Slavic languages, English, Italian and Friulian. The 
papers must be submitted no later than 15th May 2018. All the papers will be anonymously reviewed and 
should be corrected thereafter by the participants. Positive review of a paper will be the condition for 
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publishing it in the conference band and for the presentation at the conference. The presentation will last 
no longer than 15 minutes and will be followed by 5 minutes for discussion. 
 
There is no conference fee. We would like to declare that we do not possess the capacity to reimburse any 
travel and accommodation related expenses. 
 
All the information about the event will be available on the Facebook page of Student Section of Slavic 
Society Slovenia (https://www.facebook.com/studentska.sekcija).  
 

 

SHANGHAI UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL ACCEPTING APPLICATIONS FOR MA AND PHD 

ACADEMIC PROGRAMS 
 
http://internationalstudiesandsociology.blogspot.com.tr/2018/01/shanghai-university-gradua...  
 
MA PROGRAMS 
1.    Asian Demographic Research 
2.    International Relations and Diplomacy 
3.    China Studies-History 
4.    China Studies-Sociology 
 
PHD PROGRAMS 
1.    Ideological and Political Education 
2.    Sociology 
3.    Culture Studies 
4.    China History 
5.    World History 
6.    Global Studies 
7.    Anthropology 
 
Shanghai University 
 http://en.shu.edu.cn/Default.aspx   
or Chinese http://www.shu.edu.cn/ 
 
Application 
http://www.apply.shu.edu.cn/sys/web/index.asp 
 
We have three types of scholarships for foreign graduate students: 
  
1.    Confucius Institute Scholarship (HANBAN) http://cis.chinese.cn/?p=154 
2.    Shanghai University Scholarship – Contact: Professor Guo Changgang  gchgang@staff.shu.edu.cn 
3.    Shanghai Local Government (Municipality) Scholarship  
http://www.apply.shu.edu.cn/sys/web/Scholarships.asp 
 
Shanghai University is a comprehensive research university and was founded in 1922; originally a 
revolutionary school, the university contributed a group of useful people to the cause of Chinese liberation 
and development. Shanghai University was founded on Qingyun Road, Jing'an District, Shanghai in 1922 
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and was the outcome of the cooperation between the Kuomintang (Nationalist Party) and the Communist 
Party. By consolidating four universities, it became a research-intensive comprehensive university and 
also the biggest higher learning institution run by Shanghai Municipality in 1994. Our university has more 
than 40,000 students. The university enrolls more than 27,000 undergraduate and 14,000 postgraduate 
students, including 3,896 international students. We have 28 schools and 2 independent departments, 
with 71 undergraduate programs, 221 master programs, 17 engineering master programs, 117 Ph.D. 
programs, 17 post-doctoral programs, and 2 MBA programs. Also, it is essential to mention our important 
and historical alumni, such as Yang Shangkun, 4th President of People's Republic of China, enrolled in 
Department of Sociology of Shanghai University in 1926, and Bo Gu, who was a senior leader of the 
Chinese Communist Party and a member of the 28 Bolsheviks, who enrolled in the Department of 
Sociology of Shanghai University in 1925. 
 
Please feel free to contact me if you have any further questions: tugrulkeskin@t.shu.edu.cn  
 
GLOBAL STUDIES CENTERS 
Center for Global Studies 
Center for Latin American Studies 
Center for Turkish Studies 
Center for South Asian Studies 
CONTACT INFORMATION OF OUR FACULTY: 
Professor Zhang Yongan zhangyongan@shu.edu.cn (Public Health and History) 
Professor Guo Changgang gchgang@staff.shu.edu.cn (Global and Turkish Studies) 
Professor Jiang Shixue / 江时学 jiangsx@cass.org.cn (Latin American and European Studies) 
Professor Tang Qingye qingyet@shu.edu.cn (Turkish Studies) 
Professor Dong Wang dongwang@t.shu.edu.cn (China Studies) 
Professor Iris Borowy borowyiris@i.shu.edu.cn (History Development and Global Health Studies) 
Professor Lui Yi translation.liu@163.com (Turkish Studies) 
Associate Professor Wu Hao cmmshanghai@shu.edu.cn (China Studies) 
Associate Professor Tugrul Keskin tugrulkeskin@t.shu.edu.cn (Turkish and Middle East Studies) 
Assistant Professor Chen Hao howsenster@126.com (Turkish and Turkic Studies) 
Assistant Professor Rajiv Ranjan rajivranjan@i.shu.edu.cn (South Asian Studies)      
Assistant Professor Yang Chen ycwf2008@163.com (Turkish Studies and Islam) 
Assistant Professor WEI Qiaowei weiqiaowei@shu.edu.cn (Global Studies) 
Visiting Fellow Eirini Anastasiadou e.anastasiadou@tu-berlin.de 
Visiting Fellow, Professor David Fasenfest david.fasenfest@wayne.edu (Research Methods and Critical 
Studies) 
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ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, 

ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване за 
„Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в 
Република България“  

Цел на процедурата: 
Подпомагане провеждането на международни научни форуми на 
принципа на споделено финансиране с цел установяване и 
задълбочаване на сътрудничеството на българските учени с 
водещи учени от чужбина, популяризиране на техните научни 
резултати и публикуване на материалите в реферирани издания. 

Допустими кандидати: 
• Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. 
ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр. 107 от 24 Декември 
2014г). 
• Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 
от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр. 107 от 24 Декември 2014г). 

Критерии за оценка: 
• Събитието да се провежда на територията на Република 
България; 
• Доказано международно участие; 
• Проявата да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на ЗННИ или 
да попада в приоритетните области на Националната стратегия за 
развитие на научните изследвания или на Иновационната 
стратегия за интелигентна специализация; 
• Структурирана програма; 
• Минимален брой участници - 50 души, с минимум 10% 
доказано участие на млади учени; 
• Престиж на международните лектори; 
• Бюджет на исканото съфинансиране от ФНИ, както и 
задължително посочване на финансовия принос от други и/или 
собствени източници. Средствата от ФНИ, могат да се разходват за 
организационни разходи и за разходи за настаняване на 
поканените лектори и настаняване и командировъчни разходи на 
млади учени, както и други разходи, посочени в описанието на 
Процедурата. 

Представяне и подбор на предложенията: 
Предложенията се представят в свободен формат с 
придружително писмо, като трябва да съдържат информация по 

• ГРАНТОВЕ 

• КОНКУРСИ 

• ПРОГРАМИ 

ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ 
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всички посочени критерии. Проектните предложения ще бъдат разглеждани от Временна научно-
експертна комисия за подбор на предложенията всяко тримесечие. 

Срок за подаване на предложенията - безсрочно. 

В рамките на една сесия могат да бъдат подкрепени до две предложения от научна организация. 

Максимален размер на съфинансирането - до 7000 лв. 

Предложенията се подават в деловодството на ФНИ, бул. „Ал. Стамболийски 239Б. 

Пълен текст на процедурата 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения 
от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на 
срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна 
поща на адрес:  fni-konkursi@mon.bg 

Въпроси и отговори във връзка с Покана за кандидатстване ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ 
НАУЧНИ ФОРУМИ, ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Краен срок: текущ 

 

 

ПРОГРАМА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА КИТАЙ ЗА 

ТАЛАНТЛИВИ МЛАДИ УЧЕНИ 

Министерството на науката и технологиите на Китай обявява Програма за обучение и работа на 
талантливи млади учени (ПТМУ). Тя представлява схема за международна мобилност, създадена 
от китайското правителство с цел формиране и развитие на бъдещи водещи личности в сферата на 
науката и технологиите в сътрудничество с други развиващи се страни. ПТМУ насърчава 
трансграничния обмен на изявени млади учени и изследователи, както и подкрепя 
сътрудничеството между научноизследователски институти, академии и предприятия. Програмата 
предлага възможности за млади талантливи учени от развиващи се страни за работа и стипендии в 
Китай на пълен работен ден за период от 6 до 12 месеца съвместно с китайски партньорски екипи. 

ПТМУ е добра възможност за задълбочаване на сътрудничеството между учени от България и 
Китай. Участници в нея от китайска страна са Департаментът за международно сътрудничество 
към Министерството на науката и технологиите, Китайският център за научен и технологичен 
обмен, както и научноизследователски институти, университети, юридически лица (предприятия), 
правителствени институции за наука и технологии, дипломатически представителства и др. 

На кандидатите (международни експерти) се оказва съдействие за издаване на необходимите 
документи (виза, Сертификат за чуждестранен експерт и Разрешение за пребиваване на 
чужденец), като им се осигурява финансова подкрепа до получаването на стипендията.   
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За участие в програмата се допускат заети на пълен работен ден в своята страна учени и 
изследователи на възраст до 45 г., притежаващи минимум пет години професионален опит или 
докторска степен. Задължителни изисквания са: отличното владеене на английски език или 
китайски мандарин; готовност за работа в Китай на пълно работно време, както и спазването на 
законите, регламентите и правилата в Китай. 

Стипендията, която получават участниците в програмата, е в размер на 12 500 китайски юана на 
месец (които се равняват на около 3000 лв.) за настаняване, застраховка и дневни разходи. Шест 
или 12-месечният престой и работа в Китай дават възможност за осъществяване на контакти и 
извършване на съвместни проектни дейности с изследователски екипи на световно ниво. 
Сертификатът, който се получава в края на програмата, е свидетелство за високо научно 
постижение и придобит професионален опит.   

Заявленията за участие в програмата се приемат целогодишно, като тяхното оценяване се 
осъществява на тримесечна база – съответно през януари, април, юли и октомври. 

Повече информация за програмата може да бъде намерена на адрес: http://tysp.cstec.org.cn. За 
контакти: е-mail: tysp@cstec.org.cn, тел.: +86-10-68574085, адрес: 54 Sanlihe Road, Пекин 100045, 
Китай. 

Краен срок: целогодишно 

 

 

НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ КОЛЕКТИВИ В УТВЪРДЕНИ 

ПРОЕКТИ ПО COST  
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване по процедура за предоставяне на 
национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по 
Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST. 

Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в 
конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и 
да засили присъствието на академичната общност в тази програма. 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 
• Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. 

изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г). 

• Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. 
бр.107 от 24 Декември 2014г). 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 
Условие за съфинансиране на първи етап на дадена акция е наличие на положително решение на 
Управляващия комитет на акцията за включване на българския партньор и утвърждаване на 
същата акция oт Съвета на висшите представители на програмата.  
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ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: 
Предложенията се представят в деловодството на Фонда. Проектните предложения ще бъдат 
разглеждани от Временна научно-експертна комисия за подбор на предложенията два пъти 
годишно / през месец март и през месец октомври/. 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - безсрочно. 

МАКСИМАЛЕН  РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО - до 20 000 лв. на година. 

Предложенията се подават в деловодството на ФНИ, бул. „Ал. Стамболийски 239Б. ет.3 

За повече 
информация: https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/10_2016/Procedura_COST_nac_fina
nsirane%E2%80%9329012016.pdf 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения 
от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси. Въпросите ще бъдат приемани 
само по електронна поща на адрес:  fni-konkursi@mon.bg 

Краен срок: текущ 

 

 

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.  
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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 
 
 
 

THE RESEARCH INSTITUTE OF THE UNIVERSITY OF BUCHAREST (ICUB ) FELLOWSHIPS FOR 

YOUNG RESEARCHERS AND VISITING PROFESSORS 

 
ICUB Fellowship for Young Researchers 
ICUB offers each year a number of fellowships for young researchers (max. 5 years since their PhD) in all 
the areas covered by its four divisions (humanities, social sciences, life sciences and exact sciences). These 
scholarships are for a period which can vary between 3 and 12 months. There is no deadline, 
applications can be send throughout the year at office@icub.unibuc.ro. For more information see here. 

Fellowships for Visiting Professors 
The Research Institute of the University of Bucharest (ICUB) offers each year a number of research 
fellowships for visiting professors to senior researchers with an outstanding track-record. The purpose of 
these fellowships is to foster scientific collaborations and to encourage the development of high quality 
international collaborative projects. The ICUB fellowships for visiting professors are residential 
scholarships for a period that can vary between 14 days and 12 months. The purpose of these fellowships 
is to foster scientific collaborations and to encourage the development of high-quality international co-
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operative projects (conferences, courses, research seminars or exploratory workshops). Objectives The 
main objective of these fellowships is to facilitate building up research networks and international 
collaboration. The visiting professors are expected to contribute with their expertise to the formation and 
development of working research groups at the University of Bucharest. Their activity will be within one 
of the four research divisions of the ICUB (Exact Sciences, Life Environmental and Earth Sciences, Social-
Sciences, and Humanities) and we expect it to stimulate a dynamic research environment within the 
institute and the University of Bucharest. The candidates must be senior researchers with a noteworthy 
international experience in their area of study, willing to conduct a research project under the auspices of 
the ICUB. The project can include organizing a scientific event (conferences, presentations, colloquia, 
workshops), writing applications (individual or collaborative), providing expertise, guidance for 
postdoctoral scholars or cooperation with fellows from the University of Bucharest on particular projects. 
For more details, please see the information package or click here. 
 
 
 

СТИПЕНДИИ “ФУЛБРАЙТ” ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
 
Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност дават възможност 
на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността си от 3 
до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ. Програмата е достъпна 
за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на 
клинична медицина и стоматология. Всяка година се отпускат по 5 стипендии. 
Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на 
календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на месец май. 
Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, 
като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто. 

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати. 
 
 

Изисквания за участие в конкурса 

• българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели 
на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват; 

• защитена докторска степен; 

• добро владеене на английски език; 

• добро здравословно състояние. 

 

Документи за кандидатстване 

1. Формуляр за кандидатстване (попълва се на https://iie.embark.com/apply/visitingscholars) 
След регистрация в системата информацията може да бъде допълвана и преглеждана 
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многократно преди окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit 
Application”. 

2. Три препоръки 
Препоръчителите се регистрират от кандидата в електронната система и попълват 
формуляра онлайн на английски език. По изключение, ако онлайн попълване е невъзможно, 
препоръчителите изпращат препоръките до Комисията по пощата в запечатани пликове. 

3. Покана от образователна институция в САЩ (сканирана и приложена към електронния 
формуляр) 
Допълнителна информация за получаването и съдържанието на поканата можете да 
намерите в раздел „Често задавани въпроси”. 

4. Копия от университетска диплома и диплома за докторска степен (сканирани и приложени към 
електронния формуляр). 
Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език. 

 

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. 
Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата. 

 

Подбор на кандидатите 

• Кандидатурите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички 
необходими документи. 

• Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в 
съответната област. 

• Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната 
селекционна комисия. 

• Номинациите се обявяват в началото на месец юли. 

• Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Фулбрайтовия Съвет за 
международни стипендии (FSB) 

 

Краен срок за подаване на документи за академичната 2019-20 г.: 10 май, 2018 г. 
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10TH EUROPEAN FEMINIST RESEARCH CONFERENCE  
DIFFERENCE, DIVERSITY, DIFFRACTION:  
CONFRONTING HEGEMONIES AND DISPOSSESSIONS  
12TH-15TH SEPTEMBER 2018 IN GÖTTINGEN, GERMANY  
 

The 10th European Feminist Research Conference (EFRC) now invites 
abstract submissions for papers and posters. The 10th EFRC is a joint 
endeavour of AtGender (The European Association for Gender 
Research, Education and Documentation), FG Gender (German 
Gender Studies Association) and the Georg-August-Universität 
Göttingen.  

The overall theme of the conference is “Difference, Diversity, Diffraction: 
Confronting Hegemonies and Dispossessions”, which refers to a topic 
central to Gender Studies: the social construction of difference and 
inequality on the one hand, and the recognition of marginalised 
experiences and subject positions on the other. In the face of growing 
right-wing populist movements, anti-feminist and anti-queer backlash, 
forced migration, austerity and climate change, these concerns take on 
renewed relevance. The subtitle ‘Confronting Hegemonies and 
Dispossessions’ is a call to reflect on, challenge and defy the hierarchies, 
subjugations and deprivations that are linked to structural 
differentiations and to find affirmative ways of dealing with diversity, 
difference and diffraction. The conference is committed to promoting a 
feminist anti-racist accessible space for all genders.  

We invite contributions from any discipline and are open to a diverse 
array of feminist, gender and queer approaches. There are eleven 
thematic streams, whose individual Call for Papers can be found here. We 
kindly ask you to submit your abstract to one of these streams.  

Contributions to the streams are invited to utilize one of the following 
formats:  

o Oral presentations  

o Poster presentations  

o Thematic panels with up to 4 presenters  

Abstracts should not exceed 250 words in length and may include text 
only (no pictures, tables or graphics). Please include 3-5 keywords at the 
end of the abstract text. Do not include references. Abstracts must be 
submitted electronically using the online abstract submission system 
found here.  

 

ПОКАНИ ЗА УЧЕСТИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ И 
СЕМИНАРИ 
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It is also possible to submit proposals for events in the Open Forum format (workshops, working group 
meetings, book presentations, etc.) See the separate call here.  

The main conference language is English, and all stand-alone presentations and posters must be in 
English. However, we also offer the possibility for German-speaking participants to suggest panels with 
up to four presenters in German as well as events within the Open Forum format. Keynote lectures will be 
simultaneously translated into German; English-German translations of the panel sessions and 
roundtables will be provided upon request. We will also facilitate other accessibility requirements upon 
request.  

The deadline for abstract submissions is 12 February 2018. Notifications of acceptance will be sent to 
corresponding authors in early March 2018.  

There is no conference fee. AtGender and FG Gender also offer several travel and accommodation grants 
for members of either association. Applications for grants must be submitted separately here.  

Child care will also be provided. Additional information can be found here.  

All conference facilities are wheel-chair accessible. For more information on access, please click here.  

Further information about the conference and the keynote speakers can be found on the conference 
website. In case you have any questions, please contact the scientific coordinator of the conference Ksenia 
Meshkova via 10efrc@uni-goettingen.de 

 

 
3RD EUROPEAN CONVENTION ON TURKIC, OTTOMAN & TURKISH STUDIES 
BAMBERG, SEPTEMBER 19-21, 2018 
 

GTOT e.V. (Society for Turkic, Ottoman and Turkish Studies) 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 third European Convention on 
Turkic, Ottoman and Turkish Studies (Turkologentag 2018). 

The conference is organized in co-operation with the Department of Oriental Studies at Bamberg 
University. Papers may be presented in English, German or Turkish. Interested scholars are asked to send 
a 250 word abstract of their paper along with a short CV to 

turkologentag2018@uni-bamberg.de 

Panel applications are strongly encouraged and should also indicate the panel language. All applications 
are due February 15, 2018. 

Submitted abstracts will be reviewed by expert reviewers who decide whether or not the paper is accepted 
to the conference. 

Applicants will be notified of the results of review in early April 2018. 
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Once your paper is selected, you will be asked to submit your conference fee. We encourage you to become 
a member of GTOT and to be part of a growing international network of researchers engaging in Turkic, 
Ottoman, and Turkish studies. All members (especially students) will profit by paying reduced conference 
participation fees! 

 

AN INTERNATIONAL CONFERENCE 
THE EU AND THE BALKANS AT THE END OF THE SECOND DECADE OF THE 21ST CENTURY 
UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE, CORINTH, GREECE 4-5 JUNE 2018 
 

Eleven years after Romania and Bulgaria became full EU members on the 1st of January 2007 and nearly 
fifteen years after the EU officially offered an ‘EU future’ to the remaining  (Western) Balkan states with 
the adoption of the Thessaloniki Agenda in June 2003, EU relations with all the countries in this region 
remain ‘complex’ at best. Romania, Bulgaria and Croatia (so far the only Western Balkan state able to 
fulfil the tightened EU accession conditions since 2006,  becoming the newest EU member in 2013), have 
been considered as somewhat ‘incomplete’ members of the EU which still need to work hard to reach the 
level of  democratisation and socio-economic standards set by the ‘old’ EU members. Although 
the  prospects for the acceleration of the (almost stalled) integration of several official candidates and two 
potential candidates for EU membership from the Western Balkans have considerably improved after the 
defeat of Euro-sceptic parties in the Dutch and particularly French elections in the first half of 2017, the 
‘EU future’ of these countries remains uncertain as they still need to overcome many domestic (primarily 
political) challenges as well as the reluctance of large circle(s) of the EU’s political elite to accept the 
inevitability of their ‘EU future’. Moreover, pressured by a series of crises that since the early 2010s have 
negatively affected the prospects for further European integration, particularly Brexit, EU officials and 
political leaders have continued to postpone the final resolution to the sovereign debt crisis in Greece and 
seem to have forgotten that Erdogan’s Turkey is still an official candidate for EU membership. 

The conference seeks to address the relationship between the EU and the political and socio-economic 
developments in the Balkan states from various angels. The conference organisers welcome papers from a 
broad range of disciplines, including but not limited to: political science, history, economics, sociology 
and cultural studies. The following thematic topics are expected to be discussed in greater detail: 

• The remaining challenges and obstacles to EU accession of the Western Balkan candidates and 
potential candidates for EU membership 

• The EU's peace and statehood-building efforts in the Western Balkans – failures and 
achievements 

• The EU’s Structural Funds in South-East Europe: the impact on governance 
• ΕU pre-accession aid to the Western Balkans: lessons (not) learned 
• Bulgaria, Romania and Croatia: new EU members with ‘Balkan problems’ 
• The EU and the (solution of the) Greek crisis 

• Is Turkey still a candidate for EU membership? 
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Please, submit abstracts of about 250 words with your name, title and affiliation to the conference 
administrative coordinator, Ms. Eleni Georgoulia (elenigeorgoulia@uop.gr), by 20 February 2018. The 
organisers expect to inform participants of the acceptance of their papers by 12 March 2018. The 
conference organisers expect to publish one or more edited volumes (a book or a special journal issue) 
from the selected papers presented at the conference. Participants will be invited after the conference to 
submit an extended and enhanced version of their papers for possible publication. The accepted 
participants should register and pay a moderate conference fee (for the purposes of catering) of 25 Euro 
by 20 April 2018. The conference dinner will be arranged for those participants who express an interest. 

For any further information please contact the conference administrative coordinator, Ms. Eleni 
Georgoulia, or one of the programme coordinators listed below. 

Keynote speakers: 

Professor Ludger Kühnhardt, Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI)/ Center for 
European Integration Studies (ZEI), University of Bonn, Germany. 

Dr. William Bartlett, Senior Research Fellow, European Institute, LSE, London, UK. 

Conference Organisers: 

Dr. Nikolaos Tzifakis, Associate Professor and Chair of the Department of Political Science and 
International Relations, University of the Peloponnese. 

Dr. Milenko Petrovic, Jean Monnet Chair, Senior Lecturer Above the Bar, National Centre for Research on 
Europe, University of Canterbury. 

Conference Programme Coordinators: 

Thematic topics 1, 2 and 5: Dr. Milenko Petrovic, Jean Monnet Chair, Senior Lecturer Above the Bar, 
National Centre for Research on Europe, University of Canterbury 

Email: milenko.petrovic@canterbury.ac.nz 

Thematic Topic 3 and 4: Dr. Manos Papazoglou, Assistant Professor, Department of Political Science and 
International Relations, University of the Peloponnese. 

Email: epapaz@yahoo.gr 

Thematic Topic 6 and 7: Dr. Efstathios T. Fakiolas, Assistant Professor, Department of Political Science 
and International Relations, University of the Peloponnese. 

Email: fakiolas@uop.gr 

 

 

 

 

 

27 

mailto:elenigeorgoulia@uop.gr
mailto:milenko.petrovic@canterbury.ac.nz
mailto:epapaz@yahoo.gr
mailto:fakiolas@uop.gr


THE NEW SCHOOL FOR SOCIAL RESEARCH'S SEVENTH ANNUAL RADICAL DEMOCRACY 

CONFERENCE: WHAT IS TO BE DONE?   
NEW YORK CITY, APRIL 27-28, 2018. 
 

Keynote speaker: Professor Martin Breaugh (York University) 

Deadline for abstract submission: February 15, 2018 

The Department of Politics at The New School for Social Research is sponsoring its 7th Annual graduate 
student conference on the concept, history, practices and implications of radical democracy. 

If the preconditions for the rise of the far-right, xenophobia, white supremacy, ethno-nationalism, right-
wing populism, religious fundamentalism and fascism can be found within liberal democracy and neo-
liberalism, laying bare the violent foundations of the liberal democratic project, then what hope can 
theories of radical democracy offer toward re-founding society on democratic principles? How have the 
rise of social movements such as Occupy, the Arab Spring, Rojava, Black Lives Matter, Standing Rock, 
15M, AntiFa, and the emergence of left alternatives such as Podemos, MAS and Syriza both exposed the 
contradictions of institutionalism, capitalism, rule of law, deliberation and other aspects of liberal 
democracy, and also illuminated the need for radical democratic alternatives? How can we draw 
inspiration from movements of resistance and networks of solidarity from those being organized inside 
prisons and detention centers to those occurring from Ferguson to Palestine? How can radical democratic 
theories help us to (re)imagine strategies of resistance and beyond, opening up new prospects of what is 
to be done? 

We invite abstracts and panel proposals that deal with these questions or other themes dealing with the 
implications or critiques of radical democracy in our current historical conjuncture. We welcome papers 
that engage with the myriad of radical democratic theories, from a historical perspective investigating its 
salience in the history of political thought to more contemporary formulations like Abensour, Brown, 
Castoriadis, Davis, García Linera, Laclau, Mouffe, Negri, Rancière and Wolin among others. Proposals 
should not be limited to this list, on the contrary, we are particularly interested in papers and panels 
utilizing or critiquing the concept of radical democracy itself from the point of view of feminism, post- 
anti- or de-colonialism, queer theory, indigenous studies, disability studies, critical race theory, or social 
movements. 

Our keynote speaker is Martin Breaugh, Associate Professor of Political Theory at York University 
(Toronto). His research focuses on the theory and practice of emancipatory politics and radical 
democracy. He is the author of The Plebeian Experience. A Discontinuous History of Political 
Freedom published in Paris in 2007 and translated in 2013 at Columbia University Press. He is also the 
author of the co-edited volume, Thinking Radical Democracy: The Return to Politics in Post-war France, 
published in 2015. 

For individual paper proposals, please submit a one-page abstract (max. 300 words) that includes 
institutional affiliation, academic level and contact information. Complete panel proposals with up to four 
papers are strongly encouraged. Please submit your paper or panel abstracts by February 15, 
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2018 to radicaldemocracy@newschool.edu. Selected participants will be notified early March. Full 
conference papers are due by April 15th, 2018. 

For more information, please visit the conference website: 

http://www.radicaldemocracy.org/2018/01/18/nssr-radical-democracy-conference-2018-call-for-papers-
out-now/ 

 

 

CONFERENCE: TESTIMONY. COMMEMORATION. WELLBEING. 
APRIL, 20-24. 2018 IN SARAJEVO AND APRIL 26-27. 2018 IN BELGRADE 
  

The Center for Cultural Decontamination in Belgrade, the Faculty of Philosophy, University of Sarajevo, 
the Historical Museum of Bosnia and Herzegovina in Sarajevo and the Institute for Philosophy and Social 
Theory in Belgrade will hold a conference on “Testimony. Commemoration. Wellbeing” on April 20 
– 27. 2018 (April, 20-24. 2018 in Sarajevo and April 26-27. 2018 in Belgrade) as part of the project 
“Testimony – Truth or Politics: The Concept of Testimony in the Commemoration of the Yugoslav Wars”. 
This conference aims to democratize the historical narrative building in the region and to strengthen the 
inclusion of the Yugoslav Wars in the European remembrance practices. 

Witnessing is a participative act, testifying is an act of speech with multiple addressees at once, at least 
those relating to the situation testified upon, the situation of testifying and a self-address which 
constitutes multiple speakers. The simultaneity of time and space creates an ever changing assemblage of 
singular-plural social relations, intimate and political, at work much after the testimony has been given 
and anew each time it is heard. The diversity of social relations at the base of testimony makes its relation 
to reality, both that experienced and that in which testimony is heard, complex. This trait makes it 
unstable for the purpose of the listener whose demand is for the Truth, i.e. a comprehensive meaning 
which would constitute the person testifying as Subject and/or as a generic Subject, also constituting both 
testifying and testified factual situations as Events. 

Michel Foucault describes the role of institutions in which testimony takes place as follows: “The archive 
is first the law of what can be said, the system that governs the appearance of statements as unique events. 
But the archive is also that which determines that all these things said do not accumulate endlessly in an 
amorphous mass, nor are they inscribed in an unbroken linearity, nor do they disappear at the mercy of 
chance external accidents; but they are grouped together in distinct figures, composed together in 
accordance with multiple relations, maintained or blurred in accordance with specific regularities [...]. It 
is that which defines the mode of occurrence of the statement-thing; it is the system of its functioning. Far 
from being that which unifies everything that has been said in the great confused murmur of a discourse, 
far from being only that which ensures that we exist in the midst of preserved discourse, it is that which 
differentiates discourses in their multiple existence and specifies them in their own duration.” 
(Archaeology of Knowledge 145-6). 
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Among the initial linguistic-theatrical settings of testimony are the court room and the legal system. They 
bind the speech act of testimony to the demand of providing evidence for factual truth and regulate the 
multiplicity of social relations at the base of testimony. By defining the witness as disinterested they 
dismiss the claim and demand that any speech act, including that of the witness, puts forth. In return for 
these restrictions the judicial system offers its idea of justice, even if justice is attainable. However, is that 
all that is necessary? In the post- WWII period there was a rapidly growing use of the international 
judicial system to provide justice for the victims of human rights violations, war crimes, and crimes 
against humanity, with newly-coined terms such as transitional and restorative justice. 

The conference will examine how different global ideological paradigms (human rights, Holocaust 
commemoration, conflict management, reconciliation, Marxism) and institutional regimes (local and 
international courts, NGOs, archives, state and private educational institutions) act as regulative 
measures to produce adequate testimonies. The main question which the conference focuses on is what 
are the settings in which the excess that testimony always already produces as settings that can create a 
possibility for alternative social relations. These relations could then, in the context of the 
commemoration of Yugoslav wars in the 1990’s, allow for a common life and wellbeing. 

We invite abstracts of maximum 250 words to be sent to trajkovic@instifdt.bg.ac.rs by February 28, 
2018. We welcome papers from various fields of study as well as from practitioners sharing their 
experience with testimonials. Applicants will be notified about their participation by March 15, 2018. 

Other project partners are: The Ignorant Schoolmaster and his Committees, Belgrade; The Museum of 
Contemporary Art, Belgrade; Boem, Vienna, Austria; Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa  (OBCT 
Transeuropa), Rovereto, Italy; Historical Museum of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo; Centre for 
Cultural and Social Repair, Banja Luka; The Leibniz-Institute for East and Southeast European Studies, 
Regensburg, Germany. 

Further information: http://svedocanstvo-imenovatitoratom.org/en/conferences  

 

COSMOPOLITANISM AND (POST-) IMPERIAL SPACE. GERMAN-SPEAKING NETWORKS IN 

EASTERN EUROPE (CA.1850-1950) 
TECHNICHAL UNIVERSITY DRESDEN (GERMANY), JULY 18-20, 2018   
 

Eastern Europe was strongly affected by the multilingualism and multiethnicity of its inhabitants. The 
empires that ruled the region until the end of the Great War organised the various languages and ethnic 
group on their territories in hierarchical orders: they tried to centralise power and included socially and 
ethnically heterogenous elites into their ruling class.[1] Their successor states - both alleged nation states 
and the Soviet Union-  launched attempts to change these modes of elite recruitment and established their 
new capitals as economic, cultural and political centres. The totalitarian regimes in Berlin and Moscow 
destroyed these new states in East Central Europe. Deprivation of rights, forced deportation and 
genocides were part of the occupation policy of Nazi Germany which involved local ethnic groups into 
murder and robbery. With the collapse of ´Hitler´s Empire`and the expansion of Stalin´s sphere of 
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influence, a new chapter of national statehood within imperial strucures began. In vast parts of Eastern 
Europe linguistic and ethnic plurality seemed to have come to an end.   

Germans and German-speaking individuals and groups in Eastern Europe were significantly caught by 
these developments and took action to shape their fate. Shifts in status and changing assumptions 
associated with the use of German as well as altering options of agency of German speakers open doors to 
a better understanding of the history of Eastern Europe in its entanglement with German nationalism and 
imperialism. Cosmopolitan networks that altered in composition and range offer access for the study of 
the transformation of everyday life under the impact of regimes during imperial, post-imperial and war 
times. In particular, a comparing view on German-speaking nobility and German-speaking Jewry promise 
new perspectives.[2] Unlike more static models of the group or the nation, the structural and 
phenomenological network theory [3] emphasizes the dynamics and openness of community building and 
reveals the multiple involvement of individuals in different social, economic, and political contexts. At the 
same time, networks always communicate values and ideas of self-identification and their members tend 
to distinguish themselves from the outside world. Changes in German-language networks can be used to 
identify shifts in the criteria of affiliation and the related changes in status or the significance of 
nationalism in everyday life. In particular cosmopolitan, geographically far-reaching networks map 
cultural, economic and social change as well as social and spatial mobility depending on language and its 
connection with ethnic assignment and political loyalty. 

The following questions (among others) should be discussed during the conference: 

• Where and when was the use of the German language an attractive instrument of advancement 
and integration into international networks? How did the fringes of networks relate to the 
borders of empires, or later nation states? When did cross-border interactions become 
problematic or particularly significant? To what extent did attributions to the German nation and 
an increasingly exclusionary German nationalism affect the integration into German-speaking 
networks? How did (cosmopolitan) networks observe and react (or avoid) a nationalizing world? 
To what extent did networks create alternative social spaces? How did networks react towards 
ideas of a "German mission in the East,” and how did they act during the occupations in the 
World Wars? 

We are looking for contributions on all kinds of networks which communicated significantly (also) in 
German and can provide information on the influence of imperial and national politics on multi-ethnic 
coexistence in Eastern Europe. In particular, supra-regional and international family-, economic-, 
professional-, religious-, academic-, political-, military- and artistic networks are of interest.   

Conference languages are German and English. The conference contributions will be published in a 
bilingual volume. The text drafts of no more than 20 pages will circulate among the participants before 
the conference commences and will serve as a basis for discussion during the panels. 

MIRJAM ZADOFF (Bloomington) and WILLARD SUNDERLAND (Cincinnatti) will deliver key-note 
speeches.  

Accomodation and catering will be provided, travel costs can be reimbursed if necessary.   

Please send a short proposal and a cv until February 20, 2018 to tim.buchen@tu-dresden.de   

 

31 

mailto:tim.buchen@tu-dresden.de


Participants will be informed by March 1.   

Tim Buchen 

BKM-Assistant Professor Social and Economic Networks of Germans in Modern Eastern Europe.   

1. Charles S. Maier, Among Empires: America’s Ascendancy and its Predecessors, Cambridge 2006. 

2. Cathy Gilber and Sander Gilman, Cosmopolitanisms and the Jews, Ann Arbor 2017. 3. Jan Fuhse, Gibt 
es eine Phänomenologische Netzwerktheorie? Geschichte, Netzwerk und Identität, in: Soziale Welt, 59/1 
(2008), 31-52. 

 

 

 

CALL FOR PAPERS:  
POLICING, IMPRISONMENT, CRIME, AND CRIMINAL JUSTICE IN PALESTINE  
(JERUSALEM QUARTERLY) 
 

In recent decades, an increasing number of works have been dedicated to the British legal system in 
Palestine during the Mandate and its legacy upon the emerging Israeli state. With the occupation of the 
West Bank and Gaza following the war of 1967, works have addressed the controversial role played by 
Israeli police in occupied Palestinian territories. A number of works have addressed the legal systems 
imposed on Palestinians, while others have used legal sources – including court records – to write social 
histories of Palestine and the Palestinians. Meanwhile, scholars of colonial policing have recognized 
Palestine’s significance in this arena. Still, much remains to be unpacked and discussed in relation to 
policing, prisons, crime, investigation, and the field of criminal justice in Palestine from the Ottoman era 
until today. Historians, anthropologists, sociologists, political scientists, economists, and human rights 
scholars, as well as those who employ comparative and multidisciplinary approaches, are encouraged to 
submit articles for an upcoming issue of Jerusalem Quarterly dedicated to police and policing, crime and 
lawbreaking, prisons and imprisonment, and criminal justice in Palestine from the 16th to the 21st 
century. This issue of JQ aims to offer a wide-ranging but cohesive approach to the study and 
understanding of the activities of police, judges, investigators, and criminals – or alleged criminals – in 
relation to local, regional, and international networks. 

  

Contributions may include (but are not limited to) examinations of: 

• Histories of crime and lawbreaking in Jerusalem and Palestine 

• Histories of criminal justice institutions and officers 

• Relationships and interactions between civilian communities and police 

• Policing, prisons, and/or crime and communal difference 
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• Policing, prisons, and/or crime and gender 

• Organization and structure of criminal justice systems (security forces, courts, jails and prisons, 
and so on) 

• Prison culture and daily life of inmates and detainees 

• Criminal procedure, forensic technologies, and investigation 

• Smuggling and underground/illicit econonmies 

• Interactions and interplay between formal and informal mechanisms of justice 

• Popular perceptions of policing and/or law-breaking 

• Policing, imprisonment, crime, and criminal justice in cultural production (literature, theater, 
film, visual arts, and so on) 

• Law and policing in producing and enforcing spatial and communal boundaries 

Works that focus on or give precedence to Jerusalem are especially appreciated. 

Contributors are invited to submit essays of approximately 3,000–6,000 words. Please refer to past issues 
of JQ for reference style. 

http://www.palestine-studies.org/jq/issue  

Submission deadline is March 31, 2018.  

Send your submission to Roberto.mazza@ul.ie or alex_winder@brown.edu (subject title: Submission to 
JQ). We welcome submission that include diagrams, tables, pictures, and maps. Please provide any 
accompanying images at 600 dpi resolution at least. Authors are responsible for copyright clearance. 
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