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Целта, идеята 
Конференцията е посветена на годишнини от началото на преподаване на 

учебна дисциплина „Социология” в УНСС и създаването на катедра „Икономическа 
социология” в УНСС. 

Общата тематична рамка на конференцията е „Обществената трансформа-
ция в България, Европа и Света”, анализирана в следните основни проекции:  

•   социологически и икономически;  

•   политологически и властови;  

• исторически и цивилизационни трансформации и тяхното  
              научно концептуализиране, изследване и прогнозиране. 

Целта е в едно съвместно колегиално усилие да постигнем ползотворен научен 
диалог, с интердисциплинарен подход към съвременните динамични процеси на 
обществена трансформация в условията на глобален преход и световна криза. 

На конференцията са добре дошли всички заинтересовани изявени учени, пре-
подаватели, изследователи, както и млади колеги (студенти, докторанти) от общест-
вените науки. 

Целта е не само да имаме възможност за представяне на академични доклади, 
презентации, изследвания и творчески постижения, но и да се осъществи ползотво-
рен обмен на идеи в изучаването и интерпретирането на обществената трансфор-
мация като съвременен динамичен и противоречив процес. 

Уважаеми колеги, приемете тази покана за участие.  
Изберете своята конкретна тема и проблематика в предложената обща тема-

тична рамка и съответните проекции. Дайте своя акцент върху теорията, методиката 
или емпиричното изследване. Всички ние имаме нужда от взаимно обогатяване. 
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Основни сесии и дискусии 
Предвижда се конференцията да бъде разделена на три или четири сесии, от 

които една да бъде студентска. 
Очакваме във всяка сесия да бъдат представени няколко основни доклада-

презентации, както и научни съобщения. Разчитаме на активност, така че да се по-
лучи оживена колегиална дискусия между участниците и гостите на сесиите по тема-
тиката и проблематиката на конференцията.  

 
 
Място и дата на провеждане 
Конференцията ще се проведе на 16-17 ноември 2012 г. в Университета за на-

ционално и световно стопанство (София, Студентски град 1700, ул. „8 Декември”). 
 
 
Участници 
•   утвърдени преподаватели, учени и изследователи от български и европейски 

университети и научни институти; 
•   аналитици и експерти от български държавни и обществени институции и 

граждански организации; 
•   докторанти и студенти в бакалавърска или магистърска програма, изучаващи 

обществени науки и по-специално социология, икономика, политология, пра-
во, международни отношения, медии и журналистика, и др.;  

•   представители на политиката, управлението, бизнеса и неправителствения 
сектор, както и журналисти.  

 
 
Кандидатстване 
Моля, изпратете своята заявка за участие, като попълните регистрационен 

формуляр и го изпратите на адрес: mihail.mirchev@unwe.bg. Надяваме се да спазите 
срока на организаторите.  

 
 
Разпространение 
Предвиждаме до края на Март 2013 г. да бъде издаден рецензиран сборник със 

статии и студии на активните участници в конференцията. Надяваме се, това да е 
добър стимул за Вас. 

 
 
Краен срок за кандидатстване 
Моля за Вашите заявки за участие не по-късно от 10 октомври 2012 г. 
 
 
Потвърждаване на поканата 
До 20 октомври 2012 г. ще обявим програмата, докладчиците и участниците в 

събитието. Всички останали са добре дошли в дискусиите и колегиалното общуване.  
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Одобрените, за участие в конференцията, кандидати заплащат такса участие в 
следния размер: 

•   Утвърдени учени – 40 лв. 

•   Млади учени – 30 лв. 

•   Студенти – 20 лв. 

•   Бизнес, политика, НПО – 40 лв. 

 
 
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

предварително благодарим на всички отзовали се. Нашата задача е да съз-
дадем най-благоприятна за вас организационна и колегиална среда – за да изяви-
те идеите си, за да покажете резултатите от сериозната си работа, за да на-
мерите съмишленици и съекипници в научните си начинания. Надяваме се, че ще 
се възползвате от възможността. 

 

 

Организационен съвет 
Проф. д.с.н. Михаил Мирчев 

Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска 

Доц. д-р Андрей Бунджулов 

Гл. ас. д-р Донка Никова 

Докторант Тодорка Кинева 
 
Идеята и решението за провеждане на конференция „Обществената тран-

сформация в България, Европа и Света” е на катедра „Икономическа социоло-
гия” при УНСС. 

 

Контакти 
 

02 / 443 55 54 

mihail.mirchev@unwe.bg 
www.academic-forum.eu 

Адрес: София, ул. „8-ми декември”, УНСС 
Катедра „Икономическа социология” 

Кабинет 3084 и 3085 
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