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ИНФОРМАЦИЯ ЗА
СТУДЕНТИ


МАГИСТРАТУРИ



ДОКТОРАНТУРИ



СТИПЕНДИИ



СТАЖОВЕ



ЛЕТНИ УЧИЛИЩА

СТИПЕНДИИ „ФУЛБРАЙТ“
Продължава кандидатстването за стипендии за български
граждани за учебната 2017-2018 г., отпуснати от Българоамериканската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“. В
конкурса могат да се включат кандидати за магистърски и
докторски програми, както и редовни докторанти, които искат да
извършат изследователска дейност в САЩ. Следните
стипендиантски програми са отворени за кандидатстване:

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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Национален конкурс „Млади таланти“ 2016 г.
Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади
таланти”. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на
научноизследователски и иновативни проекти в областта на природните и инженерните науки,
хуманитарните и социалните науки, здравето и медицинските науки. Тази година националният
конкурс ще се проведе в периода 26-28 април 2016 г. Класиралите се на първите три места
участници получават правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени
(EUCYS), което е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното
творчество сред младото поколение. През тази година европейското състезание ще се проведе в
периода 15-20 септември 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия.
Три проекта получават право на участие в Световното младежко научно изложение EXPO Science
Europe 2016 г., което ще се проведе в периода 09-15 юли 2016 г. в гр. Тулуза, Франция. Ежегодно
това участие се осъществява чрез съдействието на Фондация „Еврика“ - единствен пълноправен
член за България в МИЛСЕТ (MILSET) – независима, неполитическа младежка организация с
нестопанска цел, която цели развитие на научната култура сред младите хора чрез организирането
на научно-технологични програми, научни панаири, научни лагери, конкурси и други дейности.
Чрез фондация „Еврика“ получаваме право на участие във форума на преференциални цени.
Два проекта получават поощрителни парични награди.
В подготовката на участниците в конкурса „Млади таланти“ ще се включат учени от Института по
математика и информатика към БАН и от клуб „Млади учени“ към БАН.
Повече информация можете да намерите ТУК
Краен срок: 10 април 2016 г.

Национална стипендиантска програма на Словакия в подкрепа на
мобилността на студенти, докторанти и преподаватели за летния семестър на
2016/2017 г.
Националната стипендиантска програма на Словакия, финансирана от Министерството на
образованието, науката, изследванията и спорта, подкрепя мобилността на чуждестранни
студенти, докторанти, преподаватели и научни работници. Програмата е отворена за подаване на
заявки за летния семестър на академичната 2016/2017 година.
Крайният срок за кандидатстване е 30 април 2016 г. Молбите се подават онлайн на
адрес: http://www.scholarships.sk/en/main/submit-application
Цялата информация за програмата може да се намери на
адрес: http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
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Post-doctoral Fellowship in East European Labor History
Department of History, Central European University (Budapest)
Application deadline: May 31, 2016
Starting date: Two start dates are possible, January 2017 or September 2017. Please indicate your
preference
The Labor History Initiative at the CEU Department of History invites applications for a residential
fellowship on the topic of Labor History with a special emphasis on Eastern Europe writ large, including
comparative and transnational approaches within and beyond the region. This postdoctoral fellowship
contributes to the CEU Labor History Initiative (see http://history.ceu.edu/LaborHistory) and to
developing this area of research in the region. The fellowship, which is affiliated with the CEU
Department of History, includes: net allowance of EUR 2,000 per month for 12 months, EUR 3,000 for
research and event organization, & shared office space at CEU as available.
The fellow is responsible for his/her own travel arrangements and health insurance. The fellow is required
to be in continuous residence for the duration of the scholarship. Applicants should be recent holders of
doctoral degrees in relevant fields in the humanities with a track record appropriate to their career stage
already in evidence. There is no restriction concerning citizenship, race, gender, or age. The deadline for
applications is May 31, 2016. Two start dates are possible, January 2017 or September 2017. Please
indicate your preference for a start date; current doctoral students must show evidence that they will
successfully defend their dissertation before the proposed start date of the fellowship. The application
material should include a Curriculum Vitae and a Research Proposal of up to 3000 words.
The Post-doctoral Fellows are expected to engage with the life and activities of the faculty and students at
the Department of History. The stipend has been set according to CEU standards and is competitive for
the region. This postdoctoral fellowship is funded by the CEU Humanities Initiative grant, “Laboring
Lives: The Experience of Work in Eastern Europe.”
Interested candidates should apply via e-mail to recruitment@ceu.edu including code in subject line:
2016/008. An academic curriculum vitae, a sample of writing or representative publication, a research
proposal with an abstract, and the contact information for two referees, should be included. The covering
letter should describe research and achievements so far and a statement of what the candidate hopes to
accomplish during the tenure of the Fellowship.
For pre-application inquiries, please contact Marsha Siefert siefertm@ceu.edu or Susan Zimmermann
zimmerma@ceu.edu
Central European University (CEU) is a graduate research-intensive university specializing primarily in
the social sciences and the humanities, as well as law, business and public policy. It is located in Budapest,
and accredited in the United States and Hungary. CEU’s mission is to promote academic excellence, stateof-the-art research, and civic engagement. CEU offers both Master’s and doctoral programs, and enrolls
more than 1400 students from 100 countries. The teaching staff consists of more than 180 resident faculty
members from over 40 countries, and a large number of prominent visiting scholars from around the
world. The language of instruction is English. For more information on the Central European University,
please visit www.ceu.edu
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Postdoctoral Research Fellow in minority studies and ethnic relations
Uppsala University is an international research university focused on the development of science and
education. Our most important assets are all the individuals who with their curiosity and their dedication
make Uppsala University one of Sweden’s most exciting work places. Uppsala University has 40,000
students, 7,000 employees and a turnover of SEK 6,5 billion.
The Hugo Valentin Centre (HVC) is an interdisciplinary unit at Uppsala University with a focus on
research and education in two particular fields: first, cultural, social and political phenomena and
processes of change related to the ethnic dimension of human life and, second, Holocaust and genocide
studies. The former involves studying minorities and ethnic relations in a broad sense, with an emphasis
on migration, language and cultural revitalisation, integration, discrimination, and political and social
conditions in a multicultural context. Research is conducted in a markedly cross-disciplinary environment
that brings together researchers with a background in history and philosophy, language studies and social
sciences.
Work duties: A postdoctoral fellow’s duties consist mainly of research, but also some administration
and the task of applying for external research funding in the field concerned. The position requires
continuous attendance at the Centre, active participation in seminars, ongoing presentation of the fellow’s
own research and, where necessary, some teaching and supervision of students corresponding to up to
20% of the position.
Eligibility requirements: To be eligible for a postdoctoral fellowship, the applicant must have a PhD
or have attained corresponding academic subject proficiency in an area of humanities, language studies,
social sciences or law; shown teaching skill; and have the personal characteristics required to meet the
demands of the position well. A person with a PhD obtained not more than three years before the end of
the application period is particularly eligible for the position.
Assessment criteria: Particular weight is given to the applicant’s prospects of contributing to research
in the field, but teaching and administrative proficiency will also be considered. A clear five-page
description of the research that the applicant intends to carry out at HVC must be enclosed with the
application. It should contain an account of how the project contributes to the international research front
in the subject; a time schedule for project implementation; and a list of the applicant’s five most
important publications. How the planned project is connected with current research at the Centre and/or
contributes to the renewal of its activities, and also how, where and when the applicant intends to present
the results, should also be clearly stated. We especially welcome applications focusing on national
minorities in the Nordic region.
Academic proficiency will be assessed primarily in terms of quality of scholarship. Other significant
criteria are the applicant’s ability to independently plan, initiate, lead and develop research; capacity to
obtain funds for research; and demonstrated skill of interacting both with colleagues in the discipline and
with the community at large.
Other skills: Administrative proficiency is important for the position and will be given weight. This skill
is demonstrated by, for example, an ability to plan, organise and prioritise work in a way that is efficient
and fit for purpose. It is also shown by a capacity to define and adhere to time frames. Proficiency includes
overall work planning, an ability to initiate and run networks and to organise conferences, and skill in
managing resources in a manner that benefits activities. Applicants are required to be proficient in
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English, with skill in expressing themselves in speech and writing, while additional knowledge of
languages in regions relevant to the research are advantageous.
Application procedure: A complete application, including publications cited, must include:






A curriculum vitae and attested copies of certificates and other documents referred to.
A brief account of academic, teaching and other work. Personal circumstances (such as parental leave)
that can, in assessment of qualifications, be credited to the applicant should be included in the account of
qualifications and experience.
A list of the five academic, teaching and popular works cited in the application. These should be ranked
according to their relevance to the application. It must also be clearly stated which writings belong to the
following categories: monographs, peer-reviewed journal articles and book chapters. Publications cited
must be enclosed with the application.
A five-page project description closely connected with the research front in the subject.
Duties to begin as soon as possible as agreed, not later than 1 August 2016
Time limited position 2 years
Information about the position is available from Tomislav Dulic, Director of HVC, phone +46-(0)18471 6395, email tomislav.dulic@valentin.uu.se
We welcome your application, not later than 17 April 2016, marked UFV-PA 2016/728
More information is available at: http://www.uu.se/en/about-uu/join-us/details/?positionId=95337
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ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ


ГРАНТОВЕ



КОНКУРСИ



ПРОГРАМИ

СТИПЕНДИИ „ФУЛБРАЙТ“

Продължава кандидатстването за стипендии за български
граждани за учебната 2017-2018 г., отпуснати от Българоамериканската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“. В
конкурса могат да се включат учени и професионалисти от цяла
България, които искат да специализират, преподават и извършват
научни изследвания в САЩ.
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.
Краен срок: 9 май 2016 г.

Програма на Фландрия за международен научен
обмен ПЕГАС
Фондацията за научни изследвания на Фландрия информира, че
стартира вторият (последен) кръг за набиране на кандидати за
включване в програмата за международен научен обмен ПЕГАС
Мария Склодовска-Кюри. Тя има за цел да насърчи мобилността
на научните работници и предлага възможност за тригодишна
работа на учени (с докторска степен) от други държави в научни
институти във Фландрия.
На електронната страница на Фондацията www.fwo.be можете да
намерите допълнителна информация, условия и насоки за
кандидатстване и да изтеглите формулярите за кандидатстване.
Краен срок: 1 май 2016 г.
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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.

Награди на “RegioStars 2016”
Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия публикува покана за
кандидатстване за наградите „RegioStars 2016“.
Наградите са в пет категории, както следва:






Интелигентен растеж: Развитие на възможности в глобалната икономика
Устойчив растеж: Кръгова икономика
Приобщаващ растеж: Интегрирано съжителство – изграждане на приобщаващи и
несегрегирани общности
CityStar: Иновативни решения за устойчиво и градско развитие
Ефективно управление: Да направим промяната чрез управление по алтернативен начин

Това е деветото поред издание на конкурса, който се провежда от 2008 г. насам. Целта на
инициативата е да идентифицира успешни проекти в сферата на регионалното развитие, които да
бъдат пример и да насърчат други региони.
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Постъпилите кандидатури за престижното отличие ще бъдат оценени от независимо жури, а
представители на класираните проекти ще бъдат отличени със сертификат и медал.
Награждаването ще се състои на 11 октомври 2016 г. по време на официална церемония в рамките
на Европейската седмица на регионите и градовете.
Всички предложения трябва да бъдат изпратени от съответния управляващ орган (УО) или от
ръководителя на проекта с одобрението на УО на финансиращата програма.
Допълнителна информация за конкурса, както и формуляр за кандидатстване можете да намерите
тук.
Краен срок: 15 април 2016

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 cooperative 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, SocialSciences, 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.
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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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МОН набира независими експерти
Министерството на образованието и науката набира независими експерти съгласно чл. 7
от Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от
висшите училища, научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (ДВ,
бр. 72 от 18.09.2015 г.)
На 18.09.2015 г. влезе в сила Правилникът за наблюдение и оценка на научноизследователската
дейност, осъществявана от висшите училища, научните организации, както и на дейността на
Фонд „Научни изследвания“ (ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г.).
Правилникът въвежда модерни международни стандарти за научната дейност, основани върху
определен брой количествено измерими наукометрични показатели, което ще даде възможност за
прозрачна, независима и обективна оценка на реалната научна компетентност на научните
организации по три основни критерия – научни резултати, научен капацитет, национална и
международна разпознаваемост.
Съгласно чл. 7, ал. 1 и 2 от Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската
дейност, осъществявана от висшите училища, научните организации, както и на дейността на
Фонд „Научни изследвания“ ще се извършват от две комисии от независими експерти.
Във връзка с това Министерството на образованието и науката набира независими експерти, които
съгласно чл. 8, ал. 1 от Правилника трябва да отговарят на следните критерии:





да имат опит във формиране, оценка и анализ на научни политики и/или в оценка на
организации;
да бъдат хабилитирани учени с Индекс на Хирш (h), различен от нула;
да имат публикации през последните 5 години в реферирани и индексирани научни
списания, отразени в базите данни по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Правилника;
да имат опит в изпълнение и/или управление на национални и/или международни научни
проекти през последните 5 години.

За членове на комисията по чл. 7, ал. 1 не могат да бъдат избирани лица, заемащи или заемали по
време на отчетния период (в случая 2015 г.) следните ръководни длъжности:





ректори и декани на факултети във висшите училища и техните заместници;
председател, заместник-председатели, членове на Управителния съвет, главен научен
секретар на Българската академия на науките и научни секретари по направления;
председател, заместник-председатели, членове на Управителния съвет и главен научен
секретар на Селскостопанската академия;
директори на научни институти на Българската академия на науките и на Селскостопанската
академия.

За членове на комисията по чл. 7, ал. 2 не могат да бъдат избирани лица, заемащи или заемали по
време на отчетния период длъжностите управител на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ),
председател и членове на изпълнителния съвет и на временните и постоянните научно-експертни
комисии на ФНИ.
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Членовете на комисиите трябва да бъдат от научните области, определени в Приложение № 1 към
чл. 9, ал. 2 от Правилника – хуманитарни науки и изкуства; социални, стопански и правни науки;
природни науки, математика и информатика; технически науки; аграрни науки и ветеринарна
медицина; здравеопазване и спорт.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Автобиография в еuropass формат;
2. Документи, доказващи наличието на опит, съгласно изискванията по чл. 8, ал. 1 от
Правилника.
Кандидатите следва да посочат за коя от двете комисии кандидатстват.
Крайният срок за подаване на документите е 11.04.2016 г.
Документите се подават в деловодството на МОН, бул. „ Княз Дондуков“ 2А, дирекция „Наука“ и
по електронна поща на следните адреси:d.lesseva@mon.bg и i.dimanachka@mon.bg.

Повече информация може да се намери на следния адрес:
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=1326
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КОНФЕРЕНЦИИ И
СЕМИНАРИ


ПОКАНИ ЗА УЧАСТИЕ

IDENTITIES IN-BETWEEN: EAST-CENTRAL EUROPE, C. 1900PRESENT
WOLFSON COLLEGE, OXFORD, 12-13 SEPTEMBER 2016
This two-day conference invites submissions for 20-minute papers that
engage with a specific definition of ‘sub-cultures’ (see below) through
case studies drawn from the East-Central European region, over the
period c. 1900-present.
Funding is available for travel and accommodation in Oxford for
accepted submissions, with details to follow. Participants may be
invited to contribute to a summative volume or special edition on the
titular subject.
Interrogating the notion of ‘identity’ remains a central concern in
Humanities and Social Sciences research. For East-Central Europe, the
subject has particular resonance: this was a region forged in diversity,
remade after 1945 along ethno-national lines, and which in the present,
continues to resist alternative narratives.
The conference concludes a four-year research project that proposes a
new definition of the term ‘sub-cultures’ to understand identities that do
not conform to the fixed, standard categories imposed from the top
down, such as ‘ethnic group’, ‘majority’ or ‘minority’. Instead, a ‘subculture’ is an identity that sits between these categories. It may blend
languages, e.g. dialect forms, cultural traditions, or ethnic identifications.
It may be drawn on particular conceptions of race and biology that,
similarly, sit outside national projects, or else in the interstices. In short,
a ‘sub-culture’ in these terms is not ‘subaltern’, but is an identity
resisting complete incorporation into the standard categories of
‘majority’ and’minority’. The region offers many examples of such
identities: among working-class inhabitants of Lodz or Lviv in the early
20th Century, with their mixed dialect practice; Germans who lived in
Wroclaw after the city became Polish in 1945, with their blended
tradition and mixed identifications.
A full definition of the term and a working case study can be found in the
article by Robert Pyrah and Jan Fellerer, ‘Redefining ‘sub-culture’: a new
lens for understanding hybrid cultural identities in East-Central Europe
with a case study from early 20th century L'viv-LwówLemberg’, Nations and Nationalism, Volume 21, Issue 4, pp. 700–20,
October 2015. DOI: 10.1111/nana.12119. Further information on the
project, the concept, and its evolution may also be found on the
dedicated website: http://subcultures.mml.ox.ac.uk.
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To help participants select their topics, we propose a number of governing themes, which may cut across
disciplines:







Uses of history, memory, myth and tradition;
Ritual practice, religion and religious observance;
Minority policies ‘from above’
Subjective experiences among groups / populations ‘from below’
Linguistic forms and practice
Biology and essentialism

However, these themes are neither exclusive nor prescriptive.
Deadline for proposals: 1 June 2016
Submissions: please include your name, title, the title of your presentation, and a short abstract (up to c.
500 words) to the address: subculturesoxford@gmail.com
Informal enquiries: these may be made to robert.pyrah@history.ox.ac.uk

“Cities, Territories and Identities”
1st International Conference “Roman and Late Antique Thrace” (RaLATh)
7–10 October 2016, Plovdiv, Bulgaria.
Located in an ever contested area of Southeastern Europe, Thrace has posed numerous challenges to
scholarship for well over a century. Until recently, material found within the national borders of the
modern-day states that cover ancient Thrace was rarely examined together with that found “beyond”, due
to political or other restrictions. In view of the advancing research in the last decades, this fascinating
region at the crossroads of empires deservedly attracts more and more scientific attention.
The National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences, in partnership
with the Ephorate of Antiquities of Rhodope and Istanbul University, has the pleasure of inviting you to
an international conference specially dedicated to Roman and Late Antique Thrace (RaLATh). The event
will be appropriately hosted in the very heart of the region – Plovdiv, the descendant of ancient
Philippopolis.
The conference theme focuses on the cities of Thrace, their territories and the expressions of local identity
in Roman and Late Antique times. We aim to bring together archaeologists, historians, numismatists,
epigraphists, art historians, and scholars from any related fields, for an interdisciplinary approach to the
study of the region. Contributors are invited to discuss all aspects of urban life in Roman and Late Antique
Thrace. Relevant areas of research include, but are not limited to: settlement patterns, civic space
planning, architecture, city economy, religion, festivals. Selected Proceedings of the conference will be
published before the next edition of the event in autumn 2017.
Papers should be presented in English, German or French and should not exceed 20 minutes. Please send
an abstract of approximately 300 words to Dr. Milena Raycheva at raycheva@naim.bg and
RomanThraceConference@gmail.com. Deadline: 31 May 2016.
Posters should be in English, German or French and of A1 size (594 x 841 mm). Authors should be aware
of copyright regulations and will be responsible for bringing and presenting their printed posters. Please
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send an abstract of approximately 200 words to Dr. Milena Raycheva at raycheva@naim.bg and
RomanThraceConference@gmail.com. Deadline: 31 May 2016.
Candidates will be notified of the committee’s decision by 30 June 2016.
No fee is required from the participants and the attendees of the conference.
Organizing committee:
Assoc. Prof. L. Vagalinski (lvagalin@techno-link.com), Prof. D. Boteva (botevadilyana@yahoo.com),
Prof. M. H. Sayar (mhsayar@gmail.com), Ch. Karadima (chkaradima@culture.gr), Dr. M. Raycheva
(raycheva@naim.bg).

Balkan Worlds III: Power Networks in the Imperial and Post-Imperial Balkans
(18th – 20th c.)
October 6-9, 2016, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece
The communicative origins of the concept of “networks» and the fact that they often act as a vacant
signifier in historical analysis, replacing terms and semantic tools of earlier theoretical approaches, albeit
without this necessarily being a prerequisite, created the conditions for a critical approach to the overuse
of this concept. As David Bell correctly observed when commenting on the growth of global history as the
result of a methodological insistence on the issue of communication networks that the latter didn’t play a
bigger role in a globalized perception of history than, for example, the growth and spread of socialist
internationalist ideas in the 19th century. Nevertheless, a question remains: if precisely the meaning of
the political that supposedly transcends the meaning of the communication aspect, could also be defined
on the growth or transformation of the social networks creating the conditions for concentrating social
and cultural capital and thus the reconstruction of the dominant political sphere. The conference will
insist precisely on the manner, preconditions, and process according to which social networks can be
transformed into power networks in the framework of an empire or within the framework of a nation state
in the Balkans from the 18th through the 20th century. More specifically, the scientific committee would
select the research of relationships with political power in the following types of social networks:
– intellectual or scholarly networks
– commercial or merchant networks
– diaspora networks
– clerical networks
– patronage or clientelistic networks
– political networks
– scientific or academic networks
The working language of the Conference will be English. The conference will be held in Thessaloniki on
October 6-9, 2016 by the Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies, University of Macedonia.
The deadline for submitted proposals is May 31, 2016. Please include there the following information:
i) name and surname ii) full title of paper, iii) abstract (200-300 words), iv) institutional affiliation, v)
short CV, vi) telephone, fax, e-mail. We welcome individual proposals for 20-minute presentations.
Proposals should be sent to: ds@uom.gr
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The Conference Scientific Committee members and plenary speakers are:
Karen Barkey (Columbia University/University of California, Berkeley)
Edhem Eldem (Βοğazici University, Istanbul)
Benjamin C. Fortna (The University of Arizona)
Hannes Grandits (Humboldt University, Berlin)
Olga Katsiardi (University of Athens)
Dimitris Stamatopoulos (University of Macedonia, Thessaloniki)
The committee will announce its final choices by June 30, 2016. Speakers will be asked to submit their
final papers by September 15, 2016, to allow sufficient time for them to be distributed and ready by
conference participants. The University of Macedonia will cover speakers’ accommodation expenses
during the conference; it is expected that travel costs will be covered by speakers’ affiliated institutions.
For more information visit the following address:
http://www.clioturbata.com/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CF%84%CE%B1-%
CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1/balkan-worlds-iii-power-networks-in-the-imperial-andpost-imperial-balkans-18th-20th-c/
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