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ПОКАНА ЗА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

Секция „История“ при СУБ организира своята трета поредна научна 

конференция. Темата за 2022 г. е: „Интерпретация и ре-интерпретация на историята“. 

В конференцията могат да вземат участие историци, археолози, етнолози, 

фолклористи, културолози, историци на изкуството, историци на архитектурата, 

музиколози, специалисти по опазване на културното наследство и по музеология. 

Очаква се да се анализират случаи и форми на историческа интерпретация и ре-

интерпретация – както по отношение на теорията на изкуството и  концепциите в нея, 

така и във връзка с изпълнението на художествени и архитектурни творби. 

Между възможните въпроси, на които форумът търси отговори са следните:  

● Има ли и кои са граничните етапи и стойности в оценките на културното 

наследство и историческите обекти? 

● До каква степен измененията на политическата и социалната конюнктура се 

отразяват в общото разбиране за ценност и в популяризацията и развитието на 

произведенията на изкуството? 

● Възможно ли е (и в каква степен), преосмислянето и обективната оценка на 

знакови за режима и историческия период артефакти и сгради. 

ВАЖНИ ДАТИ: 

Срокът за подаване на заявките е до 7.07.2022 г.  

До 30.07.2022 ще получите информация за участие в конференцията и 

инструкции за оформянето на текстовете. Текстове, не отговарящи на условията 

за форматиране и подаване, няма да бъдат публикувани. 

Място и дата на провеждане на конференцията: Зала 19 на Института за 

етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН. Адрес: София, ул. 

„Московска“ № 6А. 

Провеждането на конференцията е планирано за 13.10.2022. 

Окончателните текстове на статиите следва да бъдат предадени в срок до 

7.11.2022 г. 

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ: 

Материалите ще бъдат публикувани в тематичното издание „Многообразие в 

единството“, орган на секция „История“ при Съюза на учените в България. Изданието е 

вписано в референтния списък на НАЦИД.  

Изданието е рецензирано (двойно сляпо рецензиране). 
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НАЧИН НА УЧАСТИЕ: 

За да заявите Вашето участие, моля изпратете резюме в рамките на 150-200 думи 

на посочения имейл адрес: diversityintheunity.journal@gmail.com  

В резюмето отбележете име, фамилия, имейл адрес, научна степен, звание, 

институция. Резюметата трябва да включват основната цел, методика и резултати, 

които се съдържат в доклада. Добавете и пет ключови думи, различни от заглавието.  

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА И ЗА ПУБЛИКУВАНЕ: 

Таксата за участие в конференцията е 100 лв. Заплаща се след приемането на 

материалите.  

Обемът на ръкописите не трябва да надвишава 20 000 знака, заедно с  

придружаващите го резюмета на български и на английски език. 

 Всеки участник приема да рецензира по две статии. 

От редколегията на списанието 
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