
 

 
 

Научна конференция 
ПСИХОЛОГИЯТА С ЛИЦЕ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ 

София, България, 22-23 ноември 2018 година 
 
 

ПОКАНА 
 
 

ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
по повод 

45 ГОДИНИ ПСИХОЛОГИЯ В БАН И 20 ГОДИНИ СПИСАНИЕ 
,,ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 

на тема: 

 

ПСИХОЛОГИЯТА С ЛИЦЕ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ 

 

 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ПСИХОЛОГИЯ 

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

 
 

Панел 1. Детство, юношество и социална среда 

Панел 2. Културно разнообразие и междугрупови отношения 

Панел 3. Работа, свободно време и психично здраве 

 

Работен семинар 1. Пътната безопасност през призмата на психологията 

Работен семинар  2. Консултативна психология – академична и приложна 



ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ 
 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 
 

Председател:  
Проф. д-р Антоанета Христова, 
Институт за изследване на населението и 
човека – БАН 
 
Членове: 
Доц. д-р Росица Георгиева, Институт за 
изследване на населението и човека – 
БАН 
Доц. д-р Ева Грийн, Университет в 
Лозана, Швейцария 
Доц. д-р Радосвета Димитрова,  
Университет в Стокхолм, Швеция 
Акад. Анатолий Журавльов, Институт по 
психология, Руска академия на науките 
(РАН) 
Проф. д-р Йоланда Зографова, Институт 
за изследване на населението и човека – 
БАН  
Проф. Ксения Крисокоу, Университет 
Пантеон по социални и политически 
науки, Гърция 
Проф. д-р Петко Кусев, Университет в 
Хъдърсфийлд, Великобритания 
Проф. д-р Весела Мишева, Университет в 
Упсала, Швеция; Университет в Шьовде, 
Швеция 
Доц. д-р Ева Папазова, Институт за 
изследване на населението и човека – 
БАН 
Доц. д-р Катя Стойчева, Институт за 
изследване на населението и човека – 
БАН 
Доц. д-р Ергюл Таир, Институт за 
изследване на населението и човека – 
БАН 
Доц. д-р Мария Трифонова, Институт за 
изследване на населението и човека – 
БАН 

Председател:  
Доц. д-р Диана Бакалова, Институт за 
изследване на населението и човека – 
БАН 
 
Членове: 
Гл. ас. д-р Зорница Тоткова, ИИНЧ – 
БАН 
Гл. ас. д-р Росица Рачева, ИИНЧ – БАН 
Гл. ас. д-р Анна Александрова-
Караманова, ИИНЧ – БАН 
Гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова, 
ИИНЧ – БАН 
Гл. ас. д-р Екатерина Димитрова, ИИНЧ 
– БАН  
Ас. Красимира Нешкова, ИИНЧ – БАН   
Редактор Мая Конова, ИИНЧ – БАН 
Счетоводител Емилия Иванова, ИИНЧ – 
БАН 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ 
 

Участниците, които желаят докладите 
им да бъдат рецензирани от 
международни рецензенти и да бъдат 
публикувани в специален брой на сп. 
„Психологични изследвания“, следва да 
изпратят резюме и доклад на английски 

език. Доклади на български език ще 
бъдат публикувани в редовен брой на 
списанието. Всички доклади ще бъдат 
публикувани след положителна 
рецензия.  Всеки автор или съавтор може 
да участва в конференцията най-много с 

два доклада. Представянето на 
докладите по време на конференцията 
може да бъде на български или на 
английски език.  

 

Форма за регистрация и резюме   
 

Изисквания за оформление на 

докладите 

http://www.iphs.eu/n/sabitiya/2013-05-08-11-34-54/203-29-31.html
http://www.journalofpsychology.org/bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81
http://www.journalofpsychology.org/bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5/%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81


СРОКОВЕ 
 

Важно: Таксата за правоучастие на 
автори и съавтори включва: материали 
от конференцията, кафе-паузи, коктейл 
„Департамент по Психология, ИИНЧ-БАН 
и Приятели” и брой на списание 
„Психологични изследвания“ с 
публикуваните доклади след 
отпечатване. 
 
Таксата за участие на слушатели без 
доклад включва: материали от 
конференцията и кафе-паузи.  
 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 
 

Таксата за правоучастие в 
конференцията следва да бъде преведена 
по банков път по сметката на Институт 
за изследване на населението и човека - 
БАН:  
ИИНЧ-БАН,  
Уникредит Булбанк, клон Батенберг, 
IBAN BG75UNCR96603157139713 
BIC UNCRBGSF 
 
В графа „Основание за плащане” да се 
посочи: Такса правоучастие и име на 
участника. 
 
Важно: Не е възможно заплащане на такса 
правоучастие на място. 
 

30 април 2018 
 
15 май 2018  
 
15 юли 2018 
 
15 септ. 2018 
 
30 септ. 2018  
 

Изпращане на форма за 
регистрация и резюме  
Потвърждение за 
приемане на доклада 
Изпращане на доклада 
в пълен текст 
Получаване на 
рецензия върху доклада  
Изпращане на 
редактирания текст на 
доклада 

 
 

РАБОТНИ ЕЗИЦИ НА 
КОНФЕРЕНЦИЯТА  

 

български и английски език 
 
 

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ В 
КОНФЕРЕНЦИЯТА 

 
 Такса за презентиращ автор с доклад 
(ранна регистрация), заплатена в 
периода 15 май – 15 юли 2018 г. – 80 лв. 
 Такса за презентиращ автор с 
доклад, заплатена в периода 16 юли – 15 
ноември 2018 г. – 120 лв. 
 Такса за съавтор на доклад, който ще 
участва в конференцията (ранна 
регистрация), заплатена в периода 15 
май – 15 юли 2018 г. – 40 лв. 
 Такса за съавтор на доклад, който ще 
участва в конференцията, заплатена в 
периода 16 юли – 15 ноември 2018 г. – 60 
лв. 
 Такса за участие на слушател без 
доклад, заплатена в периода 15 май – 15 
ноември 2018 г.  – 20 лв. 
 Куверт за коктейл „Департамент по 
Психология, ИИНЧ-БАН и Приятели”, 
заплатен в периода 15 май – 15 ноември 
2018 г. – 30 лв. (за желаещи да присъстват 
слушатели и гости) 

 
КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ: 

 
Електронна поща за изпращане на 
форма за регистрация, резюмета и 
доклади: conferenceiphs@gmail.com  

 
Уебсайт на ИИНЧ-БАН 

Уебсайт на сп. „Психологични 
изследвания“   

Фейсбук страница на ИИНЧ-БАН  
Фейсбук страница на събитието  

 

mailto:conferenceiphs@gmail.com
http://www.iphs.eu/n/
http://www.journalofpsychology.org/bg/
http://www.journalofpsychology.org/bg/
https://www.facebook.com/InstituteforPopulationandHumanStudies/?ref=settings
https://www.facebook.com/events/178647586097403/

