ХII Национална школа за докторанти и млади
изследователи в социалните науки
„Кризата: индивидуални и социални проекции“

ПОКАНА
Уважаеми колеги,
Департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека
при БАН има удоволствието да Ви покани на XII Национална школа за докторанти и
млади изследователи в социалните науки на тема „Кризата: индивидуални и социални
проекции“.
2020 година беляза нашето лично съществувание и колективния ни живот с едно
уникално събитие – пандемията от КОВИД-19. Този уникален исторически момент
заслужава вниманието ни на учени и изследователи в социалните науки. Избираме тази
тема не за да говорим за кризата, потопени в оформилия се около нея дискурс, а за да
погледнем на ситуацията, през която преминахме, и на промените, с които
продължаваме да живеем, от една по-широка перспектива; да потърсим дълготрайните
ефекти на преживяното и очертаем насоки за осмисляне на индивидуалната позиция,
социалното развитие и културния напредък в човешкия живот.
Тази година школата ще се проведе онлайн, чрез приложение за видеовръзка.
Програмата включва лекции върху актуални теми в областта на социалните науки и
тематични секции с научни съобщения и обсъждания. Школата кани слушатели (които
да присъстват на лекциите и тематичните секции) и участници (с научно съобщение в
тематичните секции). Съобщенията могат да представят теоретичен обзор и обобщаване
на научни идеи, концепции, понятия, данни и факти в дадена област; сравнителен анализ
и оценка на различни методологични подходи към даден проблем; проведени
изследвания и получените в тях резултати. Участниците с научно съобщение могат да
предложат и доклад за новото издание със свободен достъп – СБОРНИК ДОКЛАДИ на
Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки. Това е
електронен сборник с ISSN 2683-0868 (online) с материали от школата, в който се
публикуват получилите положителна рецензия доклади на участниците в школата.

Школата е отворена както за психолози, така и за докторанти и млади
изследователи от социалните науки като философи, социолози, демографи, икономисти,
прависти, политолози, социални антрополози, културолози.
Школата ще се проведе в периода 28 – 30 октомври 2020 г. Очакваме Вашите заявки
за участие най-късно до 30 август 2020 г. Ще получите потвърждение за приемане на
Вашето резюме до 4 септември 2020 г. Подробности за програмата ще получите във
второто ни съобщение през септември 2020 г. Одобрените участници с научно съобщение
изпращат две страници представяне на работата си до 4 октомври 2020 г.
След приключване на школата участниците с научно съобщение подготвят пълен
текст на своя доклад и го изпращат до 13 декември 2020 г. За разглеждане се приемат само
доклади, съобразени с изискванията за оформяне на ръкописите, представени на сайта на
ИИНЧ.
Рецензията върху доклада и решението за включването му в електронната
публикация на школата ще получите до 31 януари 2021 г.
Допълнителна информация ще намерите на сайта на ИИНЧ - iphs.eu.
По всички въпроси с нас можете да се свържете на e-mail: schooliphs@gmail.com

Директор на школата:
проф. д-р Катя Стойчева

