
Международен Конгрес на Дружеството 
ИСКАР 

ИСКАР подпомага организацията на 
международния Конгрес, състоящ се на всеки три 
години, за представянето на научно-
изследователска работа в сферата на интересите на 
Дружеството. Първият конгрес се състоя в Севиля, 
Испания между 20 и 24 септември 2005 год. 
Вторият беше в Ла X ола, САЩ между 9 и 13 
септември 2008 год. Третият конгрес е заплануван 
да се състои през 2011 год в Рим. 

 

Комуникация между членовете на ИСКАР 

- електронен информационен бюлетин е изпратен 
няколко пъти годишно 

- Секции на ИСКАР са сформирани навсякъде по 
света. Повечето от тези секции имат собствени 
електронни страници и в някои случаи 
организират конференции, PhD  лекции и подобни 
деиности. 

- Зa секциите със специфични предметни 
интереси, вижте: http://www.iscar.org/section/ 

- електронен портал е в процес на развитие на 
адреса: http://www.iscar.org 
 

Членство в ИСКАР 

  
ИСКАР приветства всички научни сътрудници, 
заинтересовани в концептуалния фокус нa 
Дружеството, свързан с теоритически и емпирични 
научни изследвания в областта на обществените, 
културни и исторически измерения на човешките 
практики. Актуалните членове на ИСКАР идват от 
широк спектър от дисциплини, изучаващи човешкото 
развитие и обществени практики, включващи 
психология, педагогика, философия, история, 

социология, лингвистика, антропология, научни 
изследвания на труда, компютърни науки, 
мениджмънт на знанието, клинична 
невроспсихология и рехабилитация, професионална 
терапия, криминология и социална работа.   
 
Посетете www.iscar.org и станете член сега ! 

 
 

Изгоди от членство в ИСКАР 

ИСКАР предлага множество изгоди на своите 
членове. Намаление за абонирането за следните 
журнали: Mind, Culture, and Activity, Culture & Psy-
chology, Cultural-Historical Psychology, Critical 
Practice Studies — Outlines, Nordiske Udkast, Ethos, 
and Journal of Intercultural Communication Research. 

Също така намаления за определени книги 
публикувани от издателствата Aarhus University 
Press, Cambridge University Press, Lehmanns Media 
както и намалена цена за зaпиcванe на Конгресите 
на ИСКАР. 

И най важното, чрез изпратения информационен 
бюлетин, както и информациите, разпрocтранени от 
различните Секции, членовете са ориeнтирани за 
най-новите събития и развития в oбластта, кoето 
предлага възможност за контакт с колеги със 
сходни интереси.  

 

 

 

 
INTERNATIONAL SOCIETY FOR  

CULTURAL AND ACTIVITY RESEARCH 
Цел 

 

Международното дружество за научно изследване 
на културата и дейността (International Society for 
Cultural and Activity Research - ISCAR) е научна 
асоциация, която цели: 

- да развие по многодисциплинарен начин 
теоритическото и емпиричното изследване на 
обществените, културни и исторически измерения 
на човешките практики 

- спомагането на взаимна научна комуникация и 
изследователско сътрудничество между неините 
членове 

 

Насоки на ИСКАР 

Първи стъпки 

Дружеството ИСКАР е първоначално създаденo 
през юни 2002 г. в следствие на решението за 
интеграция на две предишни организации - 
International Society for Cultural Research and Activity 
Theory (ISCRAT) и Conference for Sociocultural 
Research —, всяка от които бе ориентирана към 
подпомагането на научната комуникация във връзка с 



различните аспекти на социо-историческата и 
културно-историческата теория и теорията на 
дейността. Тези организации произлизат от срещи и 
дейности, състоящи се по независим начин през 
ранните години на 1980-те и които в последствие се 
развиха в конгреси, организиpaни на всеки четири 
години (пет Конгреса на ИСКАР между 1986-2002 
год. и три Конференции за социо-исторически научни 
изследвания между 1992-2000 год.), включващи 
научни сътрудници от пет континента.     

ИСКАР цели да зачете и уважи своя произход  и 
различните cи интереси и да  запази условията за 
техния израз в рамките на Дружеството. 

 

Главна референтна рамка 

Главната референтна рамка, която обедини в 
миналото научни изследователи от различни 
дисциплини в Обществото ИСКАР ce оповава на 
интереса към взаимно свързани, психологически 
ориентирани теоритически перспективи, 
първоначално формулирани през 1920те и 1930те 
от учени като Л.С. Виготски, А.Р. Лурия, М.М. 
Бактин и С.Л. Рубинштайн. Международното 
внимание към тези перспективи от страна на 
научните изследователи се заражда през 1960те, 
най-вече от страна на психолози, педагози и 
лингвисти. В последствие интересът от страна на 
научните изследователи се разширява, включвайки 
множество други дисциплини като човешките 
науки и философията.    

 

Обща точка референтност 

Обща точка на референтност, която се намира в 
повечето, ако не във всички научни разработки от 
членове на ИCКАР е фокусът върху изследването 

на свойствени културни практики и/или върху 
произхода и развитието на психичните процеси, 
където практиките и процесите са 
концептуализирани  като исторически и 
колективистично развити, опосредствaни чрез 
използването на знаци и изградени чрез участието в 
тези практики. Изследванията са насочени както 
към индивидуални, така и към колективни аспекти.  

 

Актуални теми 

Важна актуална тема в развитието на 
теоретическата традиция е връзката между теория и 
практика. Този интерес се възражда от части от 
грижата към главната теоретическа перспектива зa 
научен подход, който да може да спомoгне към 
подобрението на обществените практики и 
донякъде към епистемологичния възглед, че 
психологически ориентираните теории трябва да 
бъдат развити в съответствие на практиките, в 
които индивидите се въвличат. 

Обща амбиция, сходна на много емпирични 
изследвания, е да се интегрира микроанализата на 
свойствени практики със социо-историческите и 
основни теоритически въпроси. 

Друг интерес на някои от членовете на ИСКАР е да 
изследват главните философски традиции, които са 
в базата на културно-историческите изследвания на 
практиките. Това включва диалектическата логика 
и историческия материализъм на Хегел и Маркс, 
към които първоначалните психологически 
традиции са ориентирани, но много членове също 
така работят върху концепции, принципи и методи 
като прагматизма, повествованието, пост-
структуралистките и егзистенциални философии.  

На кратко, съществува разнообразие от 
теоретически, практически и философски интереси 

между актуалните членове на ИСКАР. 

 

Някои от характерните точки  на интерес 
включват: 

-условията и контекста за прогрес в учението в 
училищните институции и на други места 

-дизайна и използването на технологически 
средства във връзка с работните и обучителните 
практики 

-условията и характерностите на работните 
практики и техните промени и развитие 

-формите на колективност, общност и участие 

-културното разнообразие и процесите на 
пречисляване и отритване 
 
-оформянето на личността в различни 
културни контекстове 
 
-детската игра и преходите към училищните 
практики 
 
-условията и съдържанието на училищните 
практики и инструкции за различни групи 
(културни малцинства, нетипично физическo и 
психологическо развитие) 

-ролята на комуникацията и диалога във 
формирането на значението в условия на работа, 
игра, семейство и училище 

-връзката между личноста и културата от 
историческа гледна точка 

-колективната памет 

 

 

 


