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Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) има удоволствието да отправи 
покана към представителите на академичната общност за публикуване на статия в 
академичен сборник по повод годишния национален форум „Насърчаване на 
интеграцията на бежанци в контекста на COVID-19 в България“, който ще се 
проведе в края на ноември 2020 г. Сборникът има за цел да допринесе за анализиране и 
осмисляне на различни интеграционни области през призмата на новите 
предизвикателства в ситуация на COVID-19 пред търсещите и получилите 
международна закрила в България, ролята на организациите, които предоставят услуги, 
отговора на държавните институции, реалната интеграция на местно ниво, решенията и 
опита на самите бежанци. Сборникът ще съдържа статии, посветени на една или повече 
от следните интеграционни тематични области, или специфични аспекти на 
интеграцията на получилите международна закрила в България като цяло или на отделни 
групи – непридружени деца, жени, етнически или религиозни общности:  

 правни и граждански аспекти; 
 жилищно настаняване;  
 образование;  
 заетост;  
 социални работа, услуги и подпомагане;  
 гражданска и културна ориентация;  
 нагласи на приемащото общество;  
 координация на заинтересованите страни;  
 роля на академичната общност; 
 други.  

Авторите ще бъдат поканени в академичен панел по време на националния форум да 
представят изводите, до които са стигнали.  

Избрани статии ще бъдат публикувани и в Академичния бюлетин „Бежанците: днес и 
утре“.  

При интерес, моля, посочете заглавие и тематична интеграционна област до 20 
септември 2020 г. на bgrc@bulrefcouncil.org. Крайният срок за изпращане на статиите 
е 31 октомври 2020 г. Дължина на статията: до 7500 думи, включваща резюме на 
български и английски език, бележки под линия и референции. Допълнителни насоки 
относно формат, съдържание и финансови параментри ще бъдат изпратени на заявилите 
желание да участват със статия в академичния сборник. 


