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ПОКАНАПОКАНАПОКАНАПОКАНА    

 за участие в  

IX Национална школа за докторанти и млади изследователи 

на тема: 

„Междуличностни и междугрупови интеракции  

във всекидневния живот“ 

4-8 юли, 2016г. 

 Топола, България 

 

Уважаеми колеги, 

Департаментът по психология на Института за изследване нa населението и 

човека при БАН,  има удоволствието да Ви покани на традиционната IX Национала 

школа за докторанти (без ограничения във възрастта) и млади изследователи (до 40 

години) в областта на психологията и социалните науки на тема: „Междуличностни и 

междугрупови интеракции във всекидневния живот“. 

Тази година школата ще се проведе като част от VII Mеждународна 

конференция на Европейското общество за изучаване на символния интеракционизъм, 

която ще се състои в дните от 4 до 8 юли в с. Топола, България.  Темата на 

конференцията е „Интегриране на Традициите на интеракционизма: Изграждане 

на теоретични, методологични и дисциплинарни мостове в изучаването на 

всекидневния живот“. Това събитие ще даде възможност на всички докторанти и 

млади учени, при желание да чуят лекции на ключови лектори, предвидени в 

програмата, да вземат участие в различни уъркшопи, както и да установят много и нови 

познанства с колеги от цял свят. http://www.esssi2016.bg/ 

IX Национала школа за докторанти и млади изследователи ще се проведе на 

8 юли, петък, с начален час 9:00. Мястото е ваканционен комплекс „Топола 

Скайс“, с. Топола, Добрич, България. Школата ще се проведе на български език. 
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Всички докторанти и млади учени, които заявят участие в Школата, ще бъдат 

освободени от такса за участие. В допълнение, при заявено желание за посещение на 

лекциите на ключовите лектори в дните преди школата, се предвижда и получаване на 

допълнителни кредити за докторантите (20 т.) от Центъра за обучение на БАН, което 

ще бъде отразено в сертификата за участие или като допълнително приложение.  

 Заявки за участие и резюмета от докладите ще се приемат до 20 май 2016 год. 

Приетите научни доклади, представени на школата, ще бъдат публикувани в 

електронен формат, приложен към специален брой на списанието “Психологични 

изследвания”, издавано от Департамента по психология на ИИНЧ, БАН. Подадени 

доклади, които не бъдат представени в деня на школата, няма да бъдат публикувани. 

Продължителността на докладите е до 10 мин., а  изискванията за оформяне на 

докладите са приложени в отделен файл. Срокът за представяне на докладите е 31 май 

2016 г.  

 

 

 

За контанкти: 

 

Научен секретар на школата: 

гл.ас. д-р Зорница Тоткова 

e-mail: schooliphs@gmail.com 

Директор на школата: 

доц. д-р Маргарита Бакрачева 
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Изисквания за оформяне на докладите  

за участие в  

IX Национална школа за докторанти и млади изследователи: 

„Междуличностни и междугрупови интеракции  

във всекидневния живот“ 

4-8 юли, 2016г. 

 Топола, България  

 

1. Обем до 8 стандартни машинописни страници (1 800 знака) с включена 

литература 

2. Line spacing – 1,5 lines 

3. Page Setup – 2,5 cm 

4. Times New Roman 12 

5. Подредба: 

� Заглавие на български език 

� Автор (без титли) на български език, институция на български език 

� Резюме на български език 

� Ключови думи на български език (най-малко 5) 

� Доклад  

� Литература 

� Заглавие на английски език 

� Име на автора (транслитерация) 

� Резюме на английски език 

� Ключови думи на английски език (най-малко 5) 

� Титла, име, институция, пощенски адрес, електронна поща, телефон 

(английски език) 
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Заявка за участие  

 в  

IX Национална школа за докторанти и млади изследователи: 

„Междуличностни и междугрупови интеракции  

във всекидневния живот“ 

4-8 юли, 2016г. 

 Топола, България  

 

 

ТЕМА НА ДОКЛАДА 

име на автора – собствено и фамилно (без титли) 

институция 

 

Резюме 

(до 500 символа) 

 

 

 

 

Допълнителна информация: 

 

1. Завършено образование – специалност; година; университет; град / държава: 

2. Месторабота и заемана длъжност в момента: 

3. Контакти: адрес (служебен и/или домашен), телефон, факс, e-mail: 

4. Дата и място на раждане: 

5. Кои от дните mailto:sofconsult@abv.bgна Конференцията възнамерявате да 

посетите? (всички / само някои – посочете кои / само деня на школата.) 

6. Възнамерявате ли да посетите някои от лекциите на ключовите лектори? 

Ако да, посочете кой/кои? 


