
 

 

 

 

ХI Национална школа за докторанти и млади 

изследователи 

„Социалните процеси като предизвикателство за индивида и 

общностите“ 

посветена на 150 годишнината на Българската академия на науките 

 

ПОКАНА 
Уважаеми колеги, 

Департамент Психология на Института за изследване на населението и 

човека при БАН има удоволствието да Ви покани на XI Национална школа за 

докторанти и млади изследователи в социалните науки на тема „Социалните 

процеси като предизвикателство за индивида и общностите“.  

Тази година станалата вече традиционна за ИИНЧ школа е посветена на 150 

годишнината на Българската академия на науките и ще събере на едно място 

утвърдени учени и млади изследователи в дискусии върху настоящите практики и 

бъдещите тенденции в социалните науки. 

Програмата включва лекции върху актуални теми в областта на социалните 

науки, тематични секции с научни съобщения и обсъждания, практически 

презентации върху изготвянето и представянето на научни трудове. Школата кани 

слушатели (които да присъстват на лекциите, презентациите 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. Удостоверенията за присъствие на лекциите и сертификатите за 

представяне на съобщение ще бъдат връчени на официалното закриване на 

школата на 26 октомври 2019 г. в зала „Проф. Марин Дринов” на БАН. 



 

 

Участниците с научно съобщение могат да предложат и доклад за планиранoто 

ново онлайн издание със свободен достъп – електронен сборник с ISSN (online) с 

материали от школата, като представените доклади ще бъдат публикувани след 

положителна рецензия.  

Школата е отворена както за психолози, така и за студенти, докторанти и 

млади изследователи от социалните науки като философи, социолози, демографи, 

икономисти, прависти, политолози, социални антрополози, културолози.  

Школата ще се проведе в периода 24 – 26 октомври 2019 г. в София. 

Очакваме Вашите заявки за участие най-късно до 10 юли 2019 г. Подробности за 

програмата ще получите в следващото ни съобщение в края на юли 2019 г. 

Желаещите да публикуват следва да изпратят пълния текст на докладите си до 23 

септември 2019 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 25 ноември 2019 г. 

 

По всички въпроси с нас можете да се свържете на e-mail: schooliphs@gmail.com 

 

     Директор на школата: 

проф. д-р Катя Стойчева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Научен секретар на школата: 

                гл. ас. д-р Зорница Тоткова  
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