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Планирани мероприятия на Института за изследване на обществата и знанието
за 2016 г.
1. На 18.02.2016. от 16.00 часа в 204 зала на РКИЦ на "Шипка" 34 презентация на
сборника с доклади от Десетата национална конференция по етика, посветена на
екологическата етика. ПДФ на сборника е публикуван на сайта на секция "Етически
изследвания” на ИИОЗ: https://ethicsissk.wordpress.com/.
2. На 22 март 2016 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на ИИОЗ на ул. "Сердика" № 4 ще
се проведе международен семинар по съвместен проект на ИИОЗ и Института по
философия и социология на Полската академия на науките. Лекция ще изнесе професор от
Института по философия и социология във Варшава.
3. През периода 18-22 април 2016 г., ИИОЗ ще бъде домакин на гост-лектор от Румънската
Академия на науките, Институт за политически науки, който ще изнесе лекция на тема:
Демократизация и фундаментализъм в Румъния. Лекцията ще се състои в сградата на ИИОЗ
на бул. Патриарх Евтимий, 6.
4. На 27-28 април 2016 г., ИИОЗ съвместно с ИФ на СУ "Кл.Охридски" и Българското
геополитическо дружество ще бъде съорганизатор на национална конференция на тема:
"Ще се разпадне ли Европейският съюз (Кризисни процеси и заплахи за европейското
единство)”.
5. През май 2016 г., ИИОЗ ще представи сборника „Хуманизъм – наука – религия:
Взаимоотношенията Бог – човек – среда. Представянето ще се състои в сградата на ИИОЗ
на Сердика 4.
6. В края на пролетта 2016 г., предстои представяне на сборника Holtgrewe, Ursula; Kirov,
Vassil; Ramioul, Monique (eds.), (2015) Hard work in new jobs. The quality of work and life in
European growth sectors. Houndmills (Palgrave Macmillan), публикуван от едно от найпрестижните издателства в света. Учен от ИИОЗ – доц. Васил Киров е съредактор, а други
учени от ИИОЗ имат статии. Сборникът вече е представен в Брюксел и Виена.
http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9781137461087.0007?focus=true
7. В началото на юни 2016 г., ИИОЗ ще представи съвместно с Фондация „Конрад
Аденауер”специален тематичен брой на сп. Социологически проблеми, посветен на
проведената през ноември 2015 г. в София международна конференция на тема: „Средна
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класа, образование, заетост: Приносът на социалните науки”, организирана с финансовата
подкрепа на Фондация „Конрад Аденауер”.
8. На 30 юни 2016 г. - секция "Социални теории, стратегии и прогнози" на ИИОЗ организира
кръгла маса на тема "Франкизъм и национализъм”.
9. През първото десетдневие на юли 2016 г., ИИОЗ , съвместно със СУ „Св. Кл. Охридски”
ще бъде съорганизатор на международна научна конференция „Религия – ценности –
ортодоксалност: Религиозни светогледи и ценностите на ХХI век” с участие на учени от
Русия и Израел. Конференцията е по българо-руски изследователски проект и ще се
проведе в РКИЦ - София.
10. През есента на 2016 г., предстои представяне на сборника V. Delteil and V. Kirov (eds).
(2016), Labour and Social Transformations in Central and Eastern Europe: Europeanization and
Beyond. Abingdon, UK and New York, USA: Routledge. Сборникът ще излезе от печат през
юли 2016 г.. Един от редакторите на сборника, както и автор на две глави е учен от ИИОЗ.
Други учени от ИИОЗ също участват с публикации в сборника.
(http://www.taylorandfrancis.com/books/details/9781138927995/)
предварителни поръчки от Амазон - http://www.amazon.fr/Labour-Social-TransformationCentral-Eastern/dp/toc/1138927996)
11. В края на октомври 2016 г. ИИОЗ ще бъде съорганизатор съвместно с Националния съвет
на религиозните общности в България на национална конференция на тема: „Хуманизъм –
наука – религия”, която ще се проведе във Вършец.
12. В края на октомври - началото на ноември 2016 г. се предвижда организиране от страна
на ИИОЗ на изложба „Дарителство и дарители в помощ на българското образование” в
рамките на научен проект на ИИОЗ и ЮЗУ „Неофит Рилски”, финансиран от Фонд Нучни
изследвания на тема: „Култура на дарителство в сферата на образованието: Социални,
институционални и личностни измерения”.
13. През декември 2016 г., ИИОЗ ще представи сборника с международно участие
„Религиозни светогледи и ценностите на ХХI век”. Представянето ще се състои в сградата
на ИИОЗ на Сердика 4.

