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Стипендии за обучение в Словакия  

Националната стипендиантска програма на Словашката 
република, финансирана от Министерството на образованието, 
науката, изследванията и спорта на Словашката република, която 
е определена и за подкрепа на мобилността на чуждестранните 
студенти, докторанти, преподаватели във висшите училища, 
научни и художествени работници за престой в словашките висши 
училища и изследователски институти е отворена за подаване на 
молби за академичната 2017/2018 г. 

Повече информация и кандидатстване онлайн на интернет 
страницата www.scholarships.sk. 

Краен срок: 30 април 2017 г., 16.00 ч. 
централноевропейско време. 

 

Стипендия за образование в Република Индонезия 

Посолството на Република Индонезия в София предоставя 
стипендия (The Kemitraan Negara Berkembang), осигурена от 
Индонезийското правителство. 

Стипендията се предоставя на (бъдещи) студенти и дава 
възможност за получаване на магистърска или бакалавърска 
степен в един от 16-те университета в Индонезия. Програмата се 
организира от Министерството на изследванията, технологиите и 
висшето образование на Република Индонезия. 

Стипендията покрива двупосочни самолетни билети до 
Индонезия, както и разходи за престой и учебна литература.  

Всички кандидати следва да изпратят своите документи в 
посолството на Република Индонезия в София до 15 май 2017 г., 
за да получат необходима препоръка. След получаването на 
документа желаещите следва да кандидатстват онлайн, като 
крайният срок е 30 май 2017 г. 

Повече информация може да бъде намерена на интернет 
страницата www.knb.ristekdikti.go.id. 

 

 

 

 

• МАГИСТРАТУРИ 

• ДОКТОРАНТУРИ 

• СТИПЕНДИИ 

• СТАЖОВЕ 

• ЛЕТНИ УЧИЛИЩА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
СТУДЕНТИ 
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Стипендии за обучение на български граждани в Руската федерация 

Правителството на Руската федерация отпуска 300 стипендии за чуждестранни граждани за пълен 
срок на обучение в степен „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, включително и за обучение в Санкт 
Петербургския държавен университет, считано от 1 септември 2017 г. Стипендиите включват 
освобождаване от такса за обучение, предоставяне на месечна сума, настаняване в студентско 
общежитие срещу заплащане на преференциални цени. 

В тази връзка Санкт Петербургския държавен университет обявява конкурс по документи за пълен 
срок на обучение за чуждестранни граждани. Кандидатите следва самостоятелно да подготвят и 
подадат нужните документи до университета по електронен път. 

Повече информация, нужните документи и условията за кандидатстване могат да бъдат открити на 
посочения адрес:  

https://abiturient.spbu.ru/russkij/informatsiya-dlya-inostrannykh-grazhdan.html 

и на admission@spbu.ru , тел. 007 812 328 32 91 – Комисия по приема на чуждестранни граждани в 
Санкт Петербургския държавен университет. 

Краен срок: 15 юни 2017 г. 

 

 

Стипендии за обучение и специализация в Китай 

В изпълнение на Програмата за насърчаване на приятелското сътрудничество между Китай и 
страните от Централна и Източна Европа, правителството на Китайската народна република 
допълнително и едностранно предоставя 30 стипендии за обучение и специализация в китайски 
висши училища и научни организации от учебната 2017-2018 година.  

Три от стипендиите са предназначени за обучение по медицинските науки. Повече информация за 
тази програма може да бъде намерена на интернет-адреса на Посолството на КНР в 
София: http://www.chinaembassy.bg .   

Координатор по организирането на подбора на кандидатите за допълнителните стипендии, 
отпуснати от правителството на КНР по горепосочената програма, ще бъде Посолството на Китай в 
Република България. Необходимите документи трябва да се изпратят до секция „Образование“ на 
китайското посолство. 

Краен срок: 10 април 2017 г. 
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Стажове в държавната администрация 

Държавната администрация търси над 1200 студенти за летните си стажантски програми в 43 
професионални направления. Продължителността на стажовете е от 10 до 45 работни дни, а 
периодът за провеждането им е през юли, август и септември. Фокусът е върху придобиването на 
практически опит, нови професионални умения и запознаване с дейността на държавната 
администрация.  

Първоначалният подбор включва онлайн тест на портала, който се зарежда при избора на първата 
стажантска позиция. Окончателният подбор на кандидатите ще стане след интервю. За 
българските студенти в чужбина интервюто може да се проведе по телефон, имейл или друг 
начин..  

Подробна информация ще намерите на официалната платформа на инициативата.  

Краен срок: 23 април 2017 г. 

 

 

Summer Seminar at the Aristotle University in Thessaloniki (Greece) 

Heretics, Converts and Infidels: Political, Cultural and Social Aspects of Religion 

in ‘Shared Worlds’ 
19 – 30 June 2017  

The Aristotle University of Thessaloniki (AUTH) in partnership with Charles University (Prague) and the 
support of Princeton University, the Peace Research Institute Oslo (PRIO Cyprus Centre), the LSEE unit 
‘Research on South Eastern Europe’ and the Chair of Jewish Studies (School of Philosophy AUTH) is 
organising a Summer Seminar on Heretics, Converts and Infidels: Political, Cultural and Social Aspects of 
Religion in ‘Shared Worlds’. The Seminar will take place from Monday 19 June to Friday 30 June 2017 in 
the premises of Aristotle University in Thessaloniki (Greece). The program offers 60 hours of teaching 
and outdoor activities and a long weekend at the camping site of AUTH in Halkidiki. 
 

The making, the presence and the future of the eternal and often dramatic interaction between religion, 
culture, politics and diplomacy is the topic of our 2017 summer seminar. Furthermore, participants will 
have the opportunity to forge valuable connections with one another and with senior scholars working on 
historical, cultural, social and political aspects of religion. 
  
Our Summer Seminar is: 

 led by the best international researchers in the field 
 bringing together lecturers from the most prestigious institutions such as Princeton University, 

Trinity College (Dublin), University of Birmingham, George Washington University, University of 
Illinois (Chicago) 
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 targeting students and graduates of Political Science, Modern History, Social Anthropology, 
International Relations, International Law, Theology, Journalism & other related disciplines 

 a course for both advanced undergraduates, (post) graduate students and activists 
 taking place in a city proud for its 2,300 year long history, famous for its multicultural past and 

crowded with Hellenistic, Roman, Byzantine and Ottoman monuments. 

 

How to apply: 

To be considered for admission, you have to submit your application via e-mail to 
the Program Coordinator, Nadia Karakosta: sumschool17@auth.gr 

The application deadline is April 30, 2017. 

Approx. 30 students will be admitted to the 2017 Summer Seminar. 

Applicants admitted to the program are expected to participate fully, which means attending all classes 
and lectures. All outdoor activities are optional. 

A very good level of English is essential for successful participation in the summer seminar. 

Please note: Early Birds Fellowship (-20%) available (for registration by 15 March 2017). 

The application e-mail should contain: 

Your CV (in English language). 

A brief letter of motivation explaining your interest in the summer seminar. 

Reception of your application will be confirmed as soon as possible by the Program Coordinator. 

Decisions on admission will be announced to applicants within ten working days from the application 
date. 

After the application deadline, admitted participants will be informed and asked to pay their respective 
tuition fees in 10 days. 

The possibility of a second round acceptance occurs in case of previously admitted participants’ inability 
to come or to fulfil their financial duties. 

Criteria for decisions on admission 

Your interest in the topic of the summer seminar (your field of study at the university, jobs and 
internships, volunteering, other summer schools, etc.). 

Your year of study (more advanced students are being preferred). 

Intercultural competence (knowledge of foreign languages, experience of living, studying or working 
abroad, etc.). 
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Fees and Cost 
The tuition fee is 500 euros (excluding accommodation). 
  
This price includes: 

Tuition (all lectures as mentioned in the program). 

Fieldwork activities (as mentioned in the program), excluding museum tickets. 

Weekend: two nights at the Kalandra Camping place (Halkidiki), including transportation but not 
lunches. 

Reading materials (an on-line version will be at your disposal after enrolling). 

Coffee during the working hours and daily lunches during all working days at the university restaurant’s 
ground (student) hall. 

Access to the University Library. 

Max. 35 attendants. 

Discounts and fellowships are available for: 

Charles University, Aristotle University and Princeton University students and alumni (-20%). 

A number of fellowships (partial waiving of tuition fees) is available based upon merit and financial need. 
A separate application is required. 

20%: early bird (for registration by 15 March 2017). 
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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. 

 

• ГРАНТОВЕ 

• КОНКУРСИ 

• ПРОГРАМИ 

ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ 
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Представяне и подбор на предложенията: 

Предложенията се представят в свободен формат с придружително писмо, като трябва да 
съдържат информация по 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 

 

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурси за 

проекти по програми ЕРА-НЕТ“ 

1. Цели на конкурсите  

Целта на настоящата процедура е подкрепа на научни изследвания, свързани с международно 
научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни 
колективи от университети и научни институции на България и партньорските държави, включени 
в съответната програма ЕРА-НЕТ. Финансирането по настоящата процедура е единствено в 
подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо 
сътрудничество с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между 
държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и 
сътрудничество между научни организации от Република България и партньорски държава. 
Допустимите кандидати – научни организации от Република България, са определени в 
Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящия документ. Конкретните условия, 
допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, 
както и други специфични условия за всеки конкурс са регламентирани в общите правила за 
конкурса, обявен от съответната програма ЕРА-НЕТ. 
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1.1. Програми за двустранно сътрудничество, обхванати от настоящата 
процедура  

Всички международни ЕРА-НЕТ програми, в които Фонд „Научни изследвания“ участва: 

BiodivERsA: www.biodiversa.org 

CHIST ERA:www.chistera.eu 

Core Organic: www.coreorganic.org 

FLAG ERA: www.flagera.eu 

M-ERA:https://m-era.net 

Quant ERA: https://ncn.gov.pl/quantera 

1.2. Научни области  

Научните области, в които ще бъдат финансирани проектите са определени в общите правила за 
конкурса, обявен от съответната програма ЕРА-НЕТ. 

1.3. Индикатори  

Индикаторите за резултат по настоящата процедура са:  

- Брой научни публикации, в резултат от изпълнението на проекта, от тях:  

o реферирани и индексирани в световни вторични литературни източници;  
o публикувани в издания с импакт фактор, IF (Web of Science) и импакт ранг SJR (SCOPUS);  
o Брой монографии;  

- Брой учени, участвали в международни научни изследвания;  

- Участие с научни съобщения в конференции и научни събития;  

- Развити сътрудничества и научни мрежи. 

2. Условия за допустимост  
2.1. Допустими кандидати  

2.1.1. Предварително условие за допустимост на проекта Допустими са само проекти за 
програми ЕРА-НЕТ, в които Фондът участва.  

2.1.2. Критерии за допустимост на кандидатите Допустими по настоящата процедура за 
подбор на проекти са български кандидати, които са:  

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1 т. 7 на ЗВО.  

2) Научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО. 

Кандидатите по т. 1 и т. 2. трябва да отговарят на определението за „организация за научни 
изследвания и разпространение на знания“ по т. 15 б „б“ от Рамката за държавна помощ за научни 
изследвания, развитие и иновации. 
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Кандидатите по настоящата процедура трябва да са пряко отговорни за изпълнението на 
дейностите по проектното предложение, а не да действат в качеството на посредници и да 
извършват дейностите в проектното предложение от свое име и за своя сметка.  

Кандидатите по процедурата трябва да са субекти:  

− осъществяващи научни изследвания; 

и  

− чиито дейности са изцяло с нестопански характер или  

− чиито дейности са със стопански и нестопански характер, но тези дейности са ясно разграничени 
и начинът им на организация позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с 
тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът 
упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки 
вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за 
осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани.  

Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани 
само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да 
било вид стопански дейности, включително и следните:  

− научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл;  

− консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл;  

− отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването). 

3. Указания за начина на кандидатстване и срок за подаване на документите  
 

3.1. Подаване на проектните предложения  
Административната част на проектните предложения се подава в деловодството на 
Фонд „Научни изследвания" на хартиен и електронен носител, както следва:  

¬ на хартиен носител в един екземпляр на български и на английски език с 
оригинални подписи и печати; 
¬ в електронен формат на български и на английски език.  

Административното описание на проектното предложение се изготвя съгласно 
приложената форма - Част 1.  
Научното описание на проекта се изготвя съгласно определени в общите правила за 
конкурса, обявен от съответната програма ЕРА-НЕТ, и се подава по начин и в срок, 
определени в същите правила. 

Пълен текст на поканата за кандидатстване:  https://www.fni.bg/?q=node/578 

Краен срок: обявен от съответната програма ЕРА-НЕТ 
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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.  

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_finansirane%E2%8
0%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 
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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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НАГРАДИ ЗА НАУКА „ПИТАГОР” 

И тази година Министерството на образованието и науката ще връчи традиционните годишни 
награди „Питагор“ за съществен принос в развитието на науката, разпределени в следните 
категории: 

1. Голяма награда Питагор за цялостен принос в развитието на науката; 

2. Голяма награда за млад учен; 

3. Награда за утвърден учен в областта на:  

• природни и инженерни науки;    
• хуманитарни и социални науки; 
• здраве и медицински науки; 

4. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти; 

5. Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните 
резултати; 

6. Награда за фирма, с най-много инвестиции в НИРД; 

7. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина 

До 20 април 2017 г. се приемат предложения за номинации за носители на наградите за наука 
„Питагор" в горепосочените категории. 

Заповедта за конкурса с изискванията към участниците, както и показателите за оценка са 
публикувани на интернет страницата на министерството www.mon.bg. и се попълват от всеки 
кандидат в определената категория. 

Към документите на всеки номиниран се прилага на магнитен носител кратък абстракт на 
научното постижение, подробно CV на кандидата и снимка паспортен формат. 

Документите се изпращат на адрес: 

Министерство на образованието и науката  
Дирекция „Наука“ 
Бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А, София 1000 

За допълнителна информация може да се обръщате към дирекция „Наука“, Весела Василева, 
главен експерт, тел. 02/9217646, ел. поща: vesela.vasileva@mon.bg и Кристина Николова, младши 
експерт, тел. 02/9217416 , ел. поща: k.nikolova@mon.bg 

Краен срок: 20 април 2017 г. 
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CALL FOR APPLICATIONS: ADVANCED ACADEMIA FELLOWSHIPS FOR BULGARIAN SCHOLARS 

2018/2019 ADVANCED ACADEMIA FELLOWSHIP PROGRAMME  

FOR BULGARIAN SCHOLARS (SOCIAL SCIENCES AND THE HUMANITIES) 

WITH THE SUPPORT OF THE AMERICA FOR BULGARIA FOUNDATION 

The Centre for Advanced Study Sofia (CAS) announces a Call for Applications for its 2018/2019 Advanced 
Academia Fellowship Programme for fundamental research in the field of the humanities and social 
sciences. 

PROGRAMME DESCRIPTION 

The Advanced Academia Fellowship Program will support high quality independent research projects of 
young and established scholars in the area of social sciences and humanities. There will be no disciplinary, 
methodological or thematic restrictions applied to the project proposals. Selection will be based solely on 
the potential of the candidate and the quality of the project. The Fellows will have access to electronic and 
library resources and will be fully integrated in the regular research seminars and discussions taking place 
within the existing CAS programmes. 

CAS will provide: 

5-month fellowships for young Bulgarian researchers to the amount of 700 Euro; and 

5-month fellowships for established Bulgarian scholars to the amount of 1 000 Euro. 

The fellowship includes all taxes and social insurance fees. 

The Programme will be organized in two semesters: 

Semester I: 1 March to 31 July, 2018; and 

Semester II: 1 October, 2018 to 28 February, 2019. 

Candidates should indicate their preference for one of the two semesters. The final distribution of 
approved fellows between the two semesters will be negotiated in view of the thematic coherence of the 
teams. It is highly desirable that the selected candidates are able to take temporary leaves from the 
institutions of their permanent affiliation for the period of their fellowship at CAS Sofia and dedicate their 
time entirely to the proposed research. 

ELIGIBILITY 

All candidates should be Bulgarian citizens. 

Young scholars: post-docs, assistants, academic associates or associate professors who have defended 
their PhD dissertation during the last 8 years. 

Established scholars: associate professor/doctor or professor/doctor with no less than 12 years of 
experience after their thesis, minimum of two monographs. 

Previous experience in international projects and publications in renowned academic editions will be 
considered an advantage. 
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WORKING LANGUAGE 

As an international academic institution CAS conducts most of its work in English. The excellent 
command of English is a significant prerequisite for the successful integration of the fellow in already 
existing research teams and planned events. Therefore the level of language proficiency will be taken into 
consideration during the selection process. 

APPLICATION 
Application Form 
Application Checklist 
Reference Form 
Please, carefully consider these three documents when preparing your application. They can be 
downloaded also from www.cas.bg.  
For Junior Scholars (up to 8 years after PhD defense) only: two reference forms by scholars familiar with 
the applicant's academic work should be faxed/mailed/emailed to CAS directly by the referees. 
All application documents should be presented in English and sent by e-mail to Mr Nikolay Kutsev at 
kutsev@cas.bg with a subject entry "Advanced Academia Fellowships". 

Deadline for applications: May 31, 2017 

SELECTION CRITERIA 

• High quality of the candidate's academic portfolio and publications, as well as participation in 
international research; 
• Innovative fundamental research proposal with significant contribution; 
• Interdisciplinary and/or comparative approaches are an advantage. 

SELECTION PROCEDURE 

The selection will be carried out by the international Academic Advisory Council of CAS based on 
evaluation of the potential of the candidate relative to his/her career stage and the quality of the proposed 
project. Short-listed candidates will be invited for an on-line interview. The results will be announced in 
November 2017 by e-mail and at the website of the Institute: www.cas.bg. Members of the CAS Academic 
Council do not disclose their assessment reports on the applications to candidates. 

The Academic Council reserves the right, in cases of candidatures with equal quality, to grant the 
advantage to candidates that have not been CAS Fellows within the preceding 3 years/have not repeatedly 
held CAS fellowships in the past. 

CONTACT PERSON AND MAILING ADDRESS 

Mr Nikolay Kutsev, e-mail: kutsev@cas.bg  
Centre for Advanced Study Sofia; Sofia 1000, 7-B Stefan Karadja Str  
tel.: + 359 2 9803704 / fax: + 359 2 9803662 

Further information is available at: http://cas.bg/en/news/call-for-applications-advanced-academia-
fellowships-for-bulgarian-scholars-1807.html 
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AMERICAN RESEARCH CENTER IN SOFIA (ARCS) RESIDENTIAL FELLOWSHIP FOR SOUTHEAST 

EUROPEAN SCHOLARS 

 

THE PROGRAM:  

The American Research Center in Sofia Foundation invites applications for its Residential Fellowship for 
Southeast European Scholars. This 3-month fellowship is available to PhD candidates and junior 
postdoctoral scholars whose research specialties are in archaeology, history, art/architectural history, 
urban studies, cultural anthropology/ethnography, museum studies, or cultural heritage management 
with a geographic focus on the Balkans (prehistory to present day). 

The Fellowship provides 24/7 access to the ARCS Library, access to ARCS resources and expertise, and 
involves participation in the ARCS Lecture Series. The fellowship includes accommodation in shared 
rooms in the ARCS hostel. Fellows should secure funding to cover their travel expenses between their 
home country and Bulgaria. The 3-month fellowship will take place from September 1 to November 30, 
2017 or from February 1 to April 30, 2018. 

ELIGIBILITY:  

Applicants must be citizens of one of the seven countries of SE Europe which are served by ARCS: 
Bulgaria, Albania, Kosovo, Montenegro, the Republic of Macedonia, Romania, or Serbia. Pre-doctoral 
applicants must be enrolled in a PhD program in SE Europe. Postdoctoral applicants will have completed 
their degree in the last 8 years (2009 or later) and should hold a position or be independent researchers in 
SE Europe. English proficiency is required. 

APPLICATION PROCEDURE:  

Please complete the application form, renaming it to include your surname, and send it electronically as a 
PDF. Make sure to include a CV and a Project Description as Microsoft Word documents or as PDFs. Two 
letters from scholars in the field, commenting on the value and feasibility of the project, should be 
submitted directly (by the scholars) as Word documents or PDFs. All application materials must be in 
English and must be emailed to Dr. Dilyana Ivanova (usadmin@arcsofia.org). The application deadline 
for this competition is April 10, 2017. 

Please direct any question about the fellowship program to Dr. Ivanova, Chief Administrator of ARCS, or 
Dr. Emil Nankov, Academic Coordinator of ARCS. 
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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-
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. 
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БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ВЕК 
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ  
„НАСЛАДИ И ЗАБРАНИ“ 
10-11.10.2017 Г. 
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА 
 
 
„Българското общество за проучване на осемнадесети 
век“ (www.bulgc18.com) има отправя покана за участие в 
конференция на тема „Наслади и забрани“, която ще се състои в 
Нова конферентна зала на Ректората на Софийския университет. 

Темата на конференцията приканва колегията да представи 
своите идеи и виждания, свързани с всекидневните практики от 
живота на населението на Балканите, особено тези, които са 
свързани с ритуалите на интимността, храненето, хигиената, 
семейните и публичните церемонии, забавленията на имперските 
поданици по тези земи. В обсега на предлаганите теми влизат и 
погледите на просвещенските автори към етическата, 
естетическата и икономическата страна на организирането на 
делника и празника, както и осъждането на определени 
забавления като непристойни от гледната точка на религията, 
етикета, пола, произхода и възрастта на практикуващите ги. За 
източници на изследване могат да послужат както  
историографски и художествени текстове, така и визуални 
репрезентации на наслаждението и наказанието в изображенията 
на източни и западни художници. 

Предлагаме следните примерни тематични ядра, около които 
бихте могли да 
ориентирате своите изложения: 
- Наслади и религиозни санкции; 
- Виното и неговата социална история; 
- Хареми, бани и фонтани – имагология на Ориента; 
- История на храненето – икономически, политически и културни 
аспекти; 
- Имперски церемониали – между аскетизма и излишеството; 
- География на вкуса – кафе и кафенета; 
- Революция и наслада; борбата като „кървава напивка“, 
„пиянството на един 
народ“; 
- Проституцията – регулация, санкции, етнически и полови 
характеристики; 
- Жените – икономика на прикритостта; 
- Цензура и автоцензура; идеологически механизми за 
производство на култура. 

Предвижда се представяне на книги и/или проекти по посочената 
проблематика в рамките на обявените конферентни дни. 

Текстовете от конференцията ще бъдат публикувани в електронен 
сборник. Заявки (заглавие и резюме до 150 думи) изпращайте до 
31 май 2017 г. на адреса на „Българското общество за проучване 
на XVIII век“: bulgc18@gmail.com 
 

• ПОКАНИ ЗА УЧАСТИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ И 
СЕМИНАРИ 
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INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON  
ISLAMIC ART IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 
SARAJEVO, 25 OCTOBER, 2017 
 

 
INVITATION FOR PARTICIPATION  

 
The goal of the Islamic Art in Bosnia and Herzegovina symposium will be to point to the significance of 
the visual art and architectural heritage of Islamic art in Bosnia and Herzegovina with the idea of 
establishing a dialogue on its better perception and new perspectives of its understanding. By presenting 
recent findings and thoughts on Islamic art, a number of projects are to be initiated in order to contribute 
to the better positioning of this art in the overall cultural heritage of Bosnia and Herzegovina. Contemporary 
interpretations of Islamic art and architecture, the active protection of visual art and architectural heritage, 
insights into art collections, presenting the ideas of the Museum of Islamic Art, are just some of the themes 
that will be the focus of this symposium. 
 
Applications are open to all those that can contribute to a better understanding of Islamic art in Bosnia and 
Herzegovina. Applicants are advised to pick topics from one of the following fields: 
  

• architecture 
• calligraphy 
• bookbinding 
• illuminations 
• miniatures 
• paper marbling 
• carpet making 
• sepulchral architecture and tombstone art 
• archaeology 
• urbanism 
• heritage protection (restauration, reconstruction, conservation, ...)  
• museum studies 
• Islamic art collections 

 
 
Applications need to contain the following information: 

 
• Name of the applicant, his/her title and the name of institution they represent  
• Title of his/her work 
• Abstract (up to 250 words) 
• Short biography (up to 200 words in third person) 
• Active email address 

 
Applications in Bosnian or English need to be sent by Monday 15 May, 2017 to 
haris.dervisevic@ff.unsa.ba 
 
Applications will be replied to by Thursday 1 June, 2017. Applicants whose works are accepted are obliged 
to deliver a final version of their work until 20 September, 2017 in order to be included in the symposium 
anthology. The working languages of the symposium are Bosnian and English. Accommodation will be 
provided for participants who must travel for over three hours or who are arriving from outside of Bosnia 
and Herzegovina. 
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The symposium is organised by: 
The Board of Education and Science of the Riyasat of the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina, 
Faculty of Islamic Studies, Institute for Islamic tradition of Bosniacs, The Gazi Husrev Bey Library, Waqf 
Directorate, The Oriental Institute, The Bosniac Institute – Adil Zulfikarpasic Foundation and Islamic Arts 
Magazine  
 
Expert committee: 
dr. Haris Dervišević, dr. Ćazim Hadžimejlić, dr. Zuhdija Hasanović, dr. Nusret Isanović, dr. Adnan Kadrić, 
dr. Dževada Šuško and Kenan Šurković 

IMPORTANT DATES:  

Applications to be sent by 15 May, 2017  
Applications to be replied to by 1 June, 2017 
Deadline for delivering final works 20 September, 2017 
Date of symposium 25 October, 2017 
Send applications to haris.dervisevic@ff.unsa.ba 
 
Contact:  
HARIS DERVIŠEVIĆ, dr. sc. 
Faculty of Philosophy, University of Sarajevo 
m. +387 61 250 535 
haris.dervisevic@ff.unsa.ba 
 
KENAN ŠURKOVIĆ 
Islamic Arts Magazine 
m. +387 61 335 997 
info@islamicartsmagazine.com 

 

 
CALL FOR PAPERS: 
CENTRAL EUROPE AND BALKAN MUSLIMS: RELATIONS AND REPRESENTATIONS 
PRAGUE, OCTOBER 2-3, 2017 
 

LOCATION: Villa Lanna  

V Sadech 1  

Prague 6 
ORGANIZER: Institute of History – Czech Academy of Sciences 

in cooperation with  
the Institute of Ethnology – Czech Academy of Sciences 

LANGUAGE: English 

The inhabitants of Central Europe have a long and rich history of encounters and relations with the 
geographically closest Muslim populations – the Muslims of the Balkans (Bosniaks, Turks, Albanians and 
others). The early modern era was marked by the Habsburg-Ottoman wars as well as coexistence in the 
border areas of the two empires. In the 19th century, the anti-Ottoman uprisings and wars, leading to the 
establishment of Balkan national states, were closely followed in Central Europe. In arts and literature, 
this was a period of Orientalism and romanticism, of increasing popularity of travellogues as well as 
intense scholarly research. The Habsburg presence in Bosnia and Hercegovina after 1878 in many ways 
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represented a culmination of encounters between the inhabitants of Central Europe and Balkan Muslims. 
Relations between Central Europe and the Muslims of the Balkans remained intense even after the break-
up of the Habsburg monarchy and the establishment of new national states. After the Second World War, 
immigration of Balkan Muslims, along with other populations of the region, caused by economic as well as 
political factors, represented a new development. At the same time, with the rapid spread of mass 
tourism, citizens of Central European countries on both sides of the former “Iron Curtain“ gained first-
hand experience of Balkan Muslims and their culture. This rich history and present has been mirrored by 
the existence of abundant and diverse representations of Balkan Muslims in literature, visual arts, media, 
folklore and popular imagination. However, research of various aspects of these relations and 
representations has been often marked by insufficient communication between various disciplines 
(political history, art history, ethnology etc.) and the prevailing self-centerdness of national academic 
environments. Most recently, the long-established links between Central Europe and Balkan Muslims are 
being increasingly overshadowed and misrepresented by stereotypical and emotionally charged debates 
about radical Islam, terrorism and immigration. 

The aim of our conference is to bring together a group of scholars from various fields (primarily 
historians, ethnologists, social anthropologists, literary scholars, art historians and sociologists) and 
several Central European countries in order to stimulate an interdisciplinary debate. It should contribute 
to the awareness of similiarities between representations and discourses evolving around Balkan Muslims 
which can be labelled as “shared“ and “typical“ for much of Central Europe as well as highlight the 
specificities characteristic for particular national environments and disciplines. The main focus is on 
modern history (late Habsburg empire, 20th century) and present. However, attention will also be paid to 
the time of Habsburg-Ottoman wars and coexistence in the early modern era as a formative experience. 

The terms “Central Europe“ and “Balkan“ are used for practical purposes, in a non-dogmatic way. The 
Balkans can stretch anywhere between the Black Sea and the Adriatic, Bosphorus and Danube. When 
referring to Central Europe, we primarily have in mind the post-Habsburg space (Austria, Czech Republic, 
Hungary, Slovakia, Slovenia, Croatia, Poland). The Muslims in question are Bosniaks, Albanians, Turks 
and smaller groups such as Pomaks, Roma and others, living in Southeastern Europe. For our purposes, 
the term “Balkan Muslim“ is not limited only to those who practice Islam as a religion but also includes 
secular people of Muslim family and cultural background. 

POSSIBLE TOPICS OF INTEREST INCLUDE, BUT ARE NO LIMITED TO, THE 
FOLLOWING: 

• Legacy of the Habsburg-Ottoman conflicts and coexistence in the Early Modern Era 
• The Habsburg presence in Bosnia and Hercegovina 
• Bosnian Muslims before 1918 as “Turks“, “loyal Habsburg subjects“ and “Slavic brothers“ 
• Representations of Balkan Muslims in Central Europe (travellogues, literature, arts...) 
• Central Europe and its inhabitants in the eyes of Balkan Muslims  
• Relations and Representations in times of conflict (e. g. WWI, WWII, the war in Bosnia and 

Hercegovina in the 1990s) 
• Gastarbeiters and Refugees from the Balkans in Central Europe 
• Post-1989 images and sterotypes of Balkan Muslims in Central Europe 
• Instrumentalisation of history and the idea of “antemurale“ in recent debates on Islam, immigration 

crisis and “the fortress of Europe“  
• New Research on Balkan Muslims conducted in Central Europe  
• Theoretical and methodological debates 
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Contributions will be published in an edited volume by the Institute of History –  
– Czech Academy of Sciences, Prague, in 2018. 
 
Application should include: 
name, academic title or titles, institutional affiliation and abstract (cca 300 words).  
 

There is no participation fee. Selected participants will be informed about acommodation details soon 
after the deadline. 

DEADLINE FOR APPLICATION: May 15, 2017. 

Send your proposal to:  
Frantisek Sistek, Ph. D.  
Institute of History 
Czech Academy of Sciences, Prague 
frantsistek@volny.cz 
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