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Конференцията се организира в рамките на проект по H2020 “Knowledge Exchange and Academic 

Cultures in the Humanities. Europe and the Black Sea Region” и цели да предизвика дискусия за 

формите на обмена на знание и академични култури в периода след Втората световна война в 

Европа и Черноморското пространство.  

Предлагаме следните тематични полета: 

 

 Теоретични постановки, които обясняват спецификата на обмена на знания между За-
падна Европа и Черноморския регион в следвоенния период. (Например: отношенията 
център-периферия и т.н.). 

 Преплитането на научни и ненаучни знания и тяхното разпространение  

 Преходът от системи на традиционно знание към информационни общества 

 Институционална и административна инфраструктура на знанието в следвоенния период 

 Ролята на жените и женските движения в следвоенното знание и обмен на знание 

 Ролята на женските движения за университетите и академичните култури 

 Международни научни конференции и техните културни и политически цели и участието 
на страни от Черноморския регион в тях 

 Развитието на гръцките и турските академични култури между линиите на идеологическа 
конфронтация 

 Ролята на емигрантските общества в обмена на знания 

 Интеграцията на страните от Черноморското пространство в съветската академична сис-
тема и техния принос към нея 

 Съветската академична система и нейната езикова политика 

 Въвеждане и изключване на определени чужди езици в различните нива на образование 
и в научния обмен 

 Ерата на перестройката в света на хуманитарните науки в Черноморското пространство 

 „Вятърът на промяната“, 1989-1991. Между държавно регулирани научни мрежи и нача-
лото на свободните научни контакти  
 

Няма такса-правоучастие. Не се поемат разходи за път и настаняване на участниците.  
Работни езици: английски и български. 
Моля, изпратете резюме от 300 думи най-късно до 31 януари 2020 на адрес: bforum@swu.bg 

http://www.swu.bg/
mailto:bforum@swu.bg

