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/ See below for the English translation/ 

Институт по философия и социология 

Българска академия на науките 

София 1000, ул. „Московска“ 13А 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

в международна научна конференция на тема: 

„Местните празници: Ресурси, традиции, промени ” 

Творчески дом на БАН, Варна, 5-7 юни 2023 г. 

 

В ХИБРИДЕН ФОРМАТ - ПРИСЪСТВЕНО И ОНЛАЙН 
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Институтът по философия и социология при Българска академия на 

науките  

организира международна конференция на тема: 

 

„Местните празници: Ресурси, традиции, промени ” 

 

През последните две десетилетия се наблюдава „бум” на местни празници в 

България: освен утвърдени през годините фестивали се възраждат позабравени 

традиции, изобретяват се нови празници, които бързо се превръщат в „разпознаваемото 

лице” на локалната общност. По време на пандемията от КОВИД-19, породила и 

задълбочила поредица от кризи, местните празници не само запазиха своя 

жизнеутвърждаващ дух и смисъл, но и нещо повече: все по-видима стана тяхната 

значима социална роля на ресурс за справяне с кризи.  

Какво представляват местните празници, кои са факторите, влияещи върху 

техните особености? Какви са социалните им функции и роля в локалните общности, 

какво е въздействието им върху стила на живот на съвременните общества? 

Конференцията на тема „Местните празници: Ресурси, традиции, промени ” ще търси 

отговор на тези въпроси.  

Каним учени, университетски преподаватели и специалисти от различни 

дисциплини на обществените и хуманитарните науки да представят резултати от свои 

изследвания, посветени на проблеми като: същност, произход, традиции и промени в 

местните празници; роля на централната и местната администрация при организацията 

и провеждането им; инициативните местни социални актьори (личности, социални 

групи) като организатори и участници в тях; местните празници и възможностите за 

развитие на икономиката, образованието, културата и заетостта в региона; гражданското 

участие на различни социални групи (вкл. етнически и религиозни) в организацията и 

провеждането им; местните празници, моделите на потребление, стила на живот, 

свободното време и качеството на живот на локалните общности, както и на други 

въпроси, свързани с темата на конференцията.  

Приветстваме участието и на експерти от правителствени и неправителствени 

организации, имащи отношение към поставената проблематика.  
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Конференцията ще се осъществи в рамките на проект „Местните празници: 

ресурс на локалните общности за справяне с кризи“, финансиран от ФНИ – МОН (КП-

06-Н45/5 от 30.11.2020 г.). 

Работни езици: български и английски.  

Вашите заявки трябва да съдържат: заглавие на доклада, придружено от резюме 

(200 – 250 думи), 3-5 ключови думи, име и фамилия на автора, институцията, в която 

работи, имейл адрес и да бъдат изпратени до 2 март 2023 г. на следната електронна 

поща: localfestivals.ips@gmail.com. Българските участници трябва да изпратят 

исканата в заявките информация на български и на английски език, а чуждестранните 

участници – само на английски език.  

Информация за одобрените заявки ще бъде изпратена след 14 март 2023 г. 

Докладите от конференцията, след одобрение от редколегия, ще бъдат 

публикувани в рецензиран сборник. Изискванията за оформянето им ще бъдат обявени 

след 14 март.  

Крайният срок за изпращане на пълния текст на докладите е 19 май 2023 г. 

За участие в Конференцията не се заплаща регистрационна такса.  

Не се покриват пътни разходи и разходи за настаняване на участниците.  

 

Цени за настаняване на участник в стая в Творческия дом на БАН в гр. Варна: 

• 79 лв - пълен пансион (нощувка, закуска, обяд и вечеря) самостоятелно в стая  

• 67 лв - пълен пансион (нощувка, закуска, обяд и вечеря) при настаняване по двама 

• 55 лв - пълен пансион (нощувка, закуска, обяд и вечеря) при настаняване по трима 

 

Цени за настаняване на участник в апартамент 

• 106 лв - пълен пансион (нощувка, закуска, обяд и вечеря) самостоятелно в 

апартамент 

• 70 лв - пълен пансион  (нощувка, закуска, обяд и вечеря) при настаняване по 

двама 

Курортната такса не е включена в цените /определя се всяка година от Община 

Варна/. 

 

Планира се конференцията да се проведе в хибриден формат (с присъствие на 

място и онлайн по платформата ZOOM).  

mailto:localfestivals.ips@gmail.com
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Очакваме вашите заявки! 

 

Организационен комитет:  

Председател: проф. дсн Мая Келиян, ИФС-БАН 

Членове:  

Гл.ас. д-р Светлана Христова, ИФС-БАН 

Гл. ас. д-р Георги Медаров, ИФС-БАН 

Гл.ас. д-р Камелия Петкова, ИФС-БАН 

Гл. ас. д-р Чавдар Маринов, ИФС-БАН 
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*** English translation *** 

 

Institute of Philosophy and Sociology 

Bulgarian Academy of Sciences 

Sofia 1000, 13A Moskovska Str 

 

CALL FOR PAPERS 

International Conference 

„Local festivals: Traditions, innovations, resources” 
 

Creativity House of BAS, Varna, June 5-7, 2023 г. 

 

IN A HYBRID FORMAT – IN-PERSON AND ONLINE 
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The Institute of Philosophy and Sociology at the Bulgarian Academy of Science 

is organizing an international conference on: 

 

„Local Festivals: Resources, Traditions, Changes” 

 

A “boom” of local festivals in Bulgaria could be witnessed in the past two decades: 

besides the festivals which have already been established over the years, forgotten traditions 

are being revived, and new holidays are being invented that are quickly becoming the 

“recognizable face” of local communities. During the COVID-19 pandemic, which has sparked 

and exacerbated a series of crises, local festivals not only retained their life-affirming spirit and 

meaning: moreover, the significant social role they play as a resource for coping with crises 

became more evident. 

What is a local festival and which are the factors influencing their distinctive features? 

What are their social functions and roles in local communities, what is their impact on the 

lifestyles of contemporary societies? The conference “Local Festivals: Resources, Traditions, 

Changes” will seek answers of those queries. 

We invite scholars, university professors and experts from diverse disciplines within 

the social sciences and the humanities to present the results of their research on the following 

themes: the essence, origins, traditions and transformations of local festivals; the role of the 

central and the municipal administration in their organization and implementation; 

entrepreneurial local actors (persons, social groups) as organizers and participants; local 

festivals and the opportunities for economic development, education, culture and employment 

in the region; civic engagement of the various social groups (including ethnic and religious 

ones) in organizing of festivals; local festivals, consumption patterns, lifestyles, leisure and 

quality of life of local communities, along with other topics within the thematic field of the 

conference. 

The participation of experts from both governmental and non-governmental 

organizations, having capacities in the field, is also encouraged. 

The conference will take place within the framework of the project “Local festivals:  

Resource of local communities for coping with crises”, funded by the The Bulgarian National 

Science Fund, part of the Bulgarian Ministry of Education (Contract: КП-06-Н45/5 from 

30.11.2020). 

Conference working languages: English and Bulgarian. 
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Each application must include the following: title of the paper, abstract (200-250 

words), 3-5 keywords, author’s full name, institutional affiliation, e-mail address. The 

applications should be submitted by 2nd of March 2023 to localfestivals.ips@gmail.com. 

Bulgarian participants are expected to make their submissions in both Bulgarian and English, 

and foreign participants – only in English. 

 

Confirmation of approved applications will be sent after 14 March 2023. 

The conference papers, upon editorial approval, will be published in a peer-reviewed 

volume. The technical requirements will be announced after 14 March 2023. 

The deadline for sending the final text for the publication is 19 May 2023. 

There is no registration fee for the conferences.  

Accommodation and transport costs are not covered. 

 

Prices for accommodation per participant in a room in the Creative House of the BAS 

in Varna: 

• BGN 79 - full board (bed, breakfast, lunch and dinner) for a single accommodated 

person 

• BGN 67 - full board (bed, breakfast, lunch and dinner) for two people in a room 

• BGN 55 - full board (bed, breakfast, lunch and dinner) for three people in a room 

 

Prices for accommodation per participant in an apartment: 

• BGN 106 - full board (bed, breakfast, lunch and dinner) for a single accommodated 

person  

• BGN 70 - full board (bed, breakfast, lunch and dinner) for two people accommodated 

The resort tax is not included in the prices, as it is determined annually by the 

Municipality of Varna. 

 

The conference will be held in a hybrid format (in-person and online via ZOOM). 

 

We are looking forward to your applications! 

 

 

 

mailto:localfestivals.ips@gmail.com
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Organizing Committee: 

 

Chair: 

Prof. DSc. Maya Keliyan, IPhS-BAN 

Members:  

Assist. Prof., Phd. Svetlana Hristova, IPhS-BAN 

Assist. Prof., Phd. Georgi Medarov, IPhS-BAN 

Assist. Prof., Phd. Kamelia Petkova, IPhS-BAN 

Assist. Prof., Phd. Tchavdar Marinov, IPhS-BAN 

 


