ПОКАНА

Уважаеми колеги,
Настоящи и бивши студенти
на бакалавърска и магистърска програма „Южна,
Източна и Югоизточна Азия“,
колеги японисти, китаисти, кореисти и индолози от
ЦИЕК и колеги студенти от
ФКНФ, ИФ, ФФ, ФЖМК, СФ
Имаме удоволствието да Ви поканим на 27 май 2022 г., за
участие в присъствен или онлайн формат в зависимост
от епидемичната обстановка, в студентска конференция с
докторантско участие:

„Във фокуса на ЮИЮА:
идентичности,
взаимодействия,
предизвикателства и
перспективи“

Конференцията е замисленa като вид учебна практика, която има за цел да стимулира обмяната на
идеи и виждания по теми свързани със социо-културната, икономическата и политическата
динамика на региона на Южна, Източна и Югоизточна Азия (ЮИЮА), в миналото и днес. Научната
среща си поставя следните задачи: да предостави платформа за споделяне на изследователски
търсения, както и на курсови или дипломни проекти; да допринесе за разгръщане на уменията за
анализ и структуриране на изводи пред по-широка аудитория; да насърчи междупредметните и
интердисциплинарни връзки.
Не на последно място конференцията си поставя за задача да осигури видимост върху реализацията
на вече завършили възпитаници на бакалавърската и/или магистърската програма на ЮИЮА.
Заложени са следните тематични направления с примерни проблемни насоки:

Политика и
икономика

•Промени, проблеми, предизвикателства и добри практики в условията на
пандемия;
•Особености на съвременните азиатски политически и икономически модели на
развитие
•Геополитически процеси
•АСЕАН и югоизточно-азиатският регионализъм
•Политически и икономически възможности за България
•Мека сила, медии и маркетинг стратегии - ЮИЮА и изграждане на държавен
имидж

•Паралели в историята – стара, нова, най-нова
•Отношения АСЕАН +3
•Културна дипломация
•Войни и териториални конфликти и спорове в региона
•Дипломатически отношения между България/ЕС и страните от Азия
•Международни отношения между Азия, Океания, Америка и Субсахарска
Африка
•Медиите в отношенията на Азия и света

Общество и
култура

История и
международни
отношения

•Предизвикателствата пред младите хора и мястото им в съвременния свят –
отделни казуси по страни или общи за региона проблеми и тенденции
•Езици и писмени системи
•Актуални процеси и промени в съвременните азиатски общества и
семейства
•Има или не „нова реалност“ в условия на Ковид-19 и пост Ковид
•Традиции, народни вярвания и обичаи в съвремието
•Религии и религиозен синкретизъм в миналото и днес
•Рецепция на азиатските култури в България,
•Рецепция на Източно азиатските култури в Европа, Югоизточна Азия,
Америка и Субсахарска Африка
•Азиатски общности в България – история и съвременни тенденции

Работен език на конференцията: български
Очакваме Вашата заявка за участие до 23.01.2022 г. на адрес: uiua.conference@gmail.com
Одобрените доклади ще бъдат публикувани в самостоятелен сборник.
За целта следва да изпратите пълния текст на Вашите доклади на посочения адрес до 01 май 2022 г.
Форма за заявка за участие и указания за техническото оформление на текстовете за публикация
може да намерите в прикачените допълнителни файлове.
Координатор: Анета Димитрова
С уважение: Организационната колегия

