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ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ 

 

"Психология и мултидисциплинарно сътрудничество в областта на социалните науки:  

50 години психология в БАН" 

 
30 - 31 май 2023 г. 

 

 

ПОКАНА 

 
Уважаеми колеги, 

Департамент „Психология“ на Институт за изследване на населението и човека при Българска 

академия на науките има удоволствието да Ви покани на XIV Национална школа за докторанти и млади 

изследователи в социалните науки на тема „Психология и мултидисциплинарно сътрудничество в 

областта на социалните науки: 50 години психология в БАН“, която ще се проведе на 30-31 май 2023 г. 

в гр. София в хибридна форма.  

През май 2023 г. Департамент „Психология“ на Институт за изследване на населението и човека – 

БАН отбелязва 50 години психология в Българска академия на науките. Юбилейна научна сесия ще 

представи основни направления в научната дейност и важни постижения в развитието на научното 

познание за човека в този 50-годишен период. През годините учените от звената по психология в БАН 

не само провеждат задълбочени изследвания на психологичните феномени, но и развиват подход на 

мултидисциплинарно сътрудничество в областта на социалните науки, както и в областта на 

математическите, медицинските и педагогическите науки. Обединяването на познанието и 

изследователските перспективи на различните научни области дава възможност за постигане на по-

комплексни цели и за надграждане постиженията на отделните дисциплини. 

Историята на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки е 

пример за мултидисциплинарен подход в образователните и научните дейности и в изграждането на 

професионални мрежи. Първоначално организирана като форум за докторанти и млади изследователи в 

областта на психологията, още в третото си издание тя се провежда в мултидисциплинарен формат. 

През 2023 г. Школата продължава своите традиции, обединявайки теоретичните, методологичните, 

емпиричните и приложните търсения на докторанти и млади изследователи, работещи в общото 

изследователско поле на познанието за човека и социалните фактори и процеси. 

Школата е отворена за докторанти и млади изследователи в областта на социалните науки като 

психология, демография, социология, социални дейности, антропология, политически науки, 

културология, етносоциални изследвания, икономика, управление и администрация, комуникации и 

медийни изследвания, социално-икономическа география и всички други интердисциплинарни полета 

на изследване на човека и обществото. 
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Програмата включва три пленарни лекции върху актуални теми в областта на социалните науки и 

тематични секции с научни съобщения и обсъждания. Школата дава възможност за участие с научно 

съобщение (всеки изследовател може да представи само едно научно съобщение) или за участие като 

слушател. Научните съобщения могат да представят преглед на литературата (обобщаване и анализ на 

научни идеи, концепции, понятия, данни и факти, методологии в дадена област) или резултати от 

проведени научни изследвания. Представените пълни текстове на докладите ще бъдат рецензирани и 

получилите положителна рецензия доклади ще бъдат публикувани в Том 4 на „СБОРНИК ДОКЛАДИ 

на Националната школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки“ - електронен 

сборник със свободен достъп, ISSN: 2683-0868 (Online), ID № 3900 в Националния референтен списък 

на съвременни български научни издания с научно рецензиране. Сборникът ще бъде публикуван през 

м. декември 2023 г. 

Присъствено Школата ще се проведе в Зала на Институт за изследване на населението и човека – 

БАН, София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6, партер. Дистанционната форма на участие е през 

платформата Zoom. 

Такси правоучастие (валидни за участие в присъствена или в дистанционна форма): 

- участие с научно съобщение и публикуване на доклад: 75 лв. 

- участие като слушател: 25 лв. 

 

ВАЖНИ ДАТИ 

❖ Подаване на заявки за участие в Школата: до 28 април 2023 г. 

❖ Заплащане на такса правоучастие: до 10 май 2023 г. 

❖ Получаване на програмата на Школата: до 19 май 2023 г. 

❖ Изпращане на пълния текст на докладите: до 30 юни 2023 г. 

 

Допълнителна информация ще намерите на сайта на ИИНЧ-БАН: www.iphs.eu 

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

 

 

Директор на Школата: 

доц. д-р Анна Александрова-Караманова 
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