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НАЦИД

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ
ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ КОЛЕКТИВИ В УТВЪРДЕНИ АКЦИИ ПО

ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА
НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ COST
Краен срок: текущ
Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие
на България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на
научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на
академичната общност в тази програма.
Допустими кандидати са: акредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 от
Закона за висшето образование (ЗВО), и научни организации по чл. 47, ал. 1 от
ЗВО.
Проектните предложения ще бъдат разглеждани от Временна научно‐експертна
комисия за подбор на предложенията два пъти годишно (през месец март и
през месец октомври).
Повече информация: https://www.fni.bg/

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ,
ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Краен срок: текущ
Целта на процедурата е да подпомогне провеждането на международни научни
форуми на принципа на споделено финансиране, с цел установяване и
задълбочаване на сътрудничеството на българските учени с водещи учени от
чужбина, популяризиране на техните научни резултати и публикуване на
материалите в реферирани издания.
Допустими кандитати са: акредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 от
Закона за висшето образование (ЗВО), и научни организации по чл. 47, ал. 1 от
ЗВО.
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Проектните предложения щe бъдат разглеждани от Временна научно‐експертна
комисия за подбор на предложенията всяко тримесечие.
В рамките на една сесия за финансиране на проекти могат да бъдат подкрепени
до две предложения от една научна организация.
Повече информация: https://www.fni.bg/

ГРАНТОВЕ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
Краен срок: постоянен
Фондация „Радостина Константинова” обявява постоянен конкурс за грантове за
разследване. Тези грантове ще покриват единствено разходите за разследвания
на одобрените кандидатури, без хонорари за авторите. Предложените идеи
трябва да отговарят на следните критерии – обективност, обществена
значимост, вярност към фактите.
Повече информация: http://radostinakonstantinova.org/

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА „МОБИЛНОСТ” НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД
„КУЛТУРА”
Краен срок: 16 март/10 май/5 юли/20 септември 2018 г.
Национален фонд „Култура” обявява конкурс по програма „Мобилност”.
Програмата е предназначена за финансиране на транспортни разходи на
български артисти и представители на културата и изкуствата за участия в
международни, национални и локални културни форуми или посещения на
чуждестранни артисти и представители на културата и изкуствата. Приемат се
проекти на физически и юридически лица. Финансираните разходи са до
1 300 лв. (индивидуални пътувания) и до 4 000 лв. (групови пътувания).
Повече информация: http://programs.ncf.bg/bg/programi

НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „КЕХЛИБАРЕН ГРОЗД”,
30 ЮНИ – 1 ЮЛИ 2018 Г., С. ЛОЗЕН, ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
Краен срок: 10 юни 2018 г.
Организатор на фестивала е Народно читалище „Просвета‐1925“, с. Лозен, с
подкрепата на: община Любимец, Института за етнология и фолклористика към
БАН, Министерство на културата. Фестивалът се провежда в два раздела:
‐

I Раздел – Автентичен фолклор

‐

II Раздел – Обработен фолклор
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Право на участие имат всички любителски и професионални ансамбли, народни
хорове, камерни състави (триа, квартети и др.), народни оркестри, танцови
състави и клубове, школи, групи и други формации от страната, ученици в
музикални училища, студенти в музикални академии.
Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда под патронажа на
Министерство на културата.
Повече информация: http://lozenfest.com/

КОНКУРС ЗА ЛОГО НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ НА БАН
Краен срок: 30 юни 2018 г.
Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ‐БАН) обявява
конкурс за свое лого под мотото „Изследвайки, научаваш повече!“. Логото
трябва да е разпознаваем графичен знак, символизиращ основната цел на УчИ‐
БАН – да даде възможност за изява и развитие на учениците, които имат
склонност към изследователска дейност и творчество в някоя от областите на
науката, изкуството и техните приложения.
Условия за участие:
‐

В конкурса могат да участват само ученици.

‐

Предложенията могат да са разработени индивидуално или от колектив.

‐

Един автор/авторски колектив не може да участва с повече от две
предложения за лого.

‐

Предложенията трябва да включват черно‐бял и цветен вариант и да са
придружени с описание на основната идея на автора/авторите.

Класираните от първо до трето място проекти получават грамота и парична
награда (съответно 350, 150 и 100 лв.).
Повече информация: http://www.bas.bg/

ШЕСТИ КОНКУРС ЗА ГОЛЯМАТА НАГРАДА ЗА НАУЧНА И
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ „СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Краен срок: 31 юли 2018 г.
Наградата се дава в две групи от научни области:
‐

една Награда за природо‐математическите науки;

‐

една Награда за социални и хуманитарни науки.
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Наградата се дава на основен награден и на последовател на основния
награден.
Основният награден трябва да е учен с признат авторитет в своята област на
изследване, с цялостната си дейност да е допринесъл за увеличаване престижа
на българската наука и за издигане на нивото на научните изследвания в
България. Наградата може да се даде и на научен колектив. Под научен
колектив се разбират учени, обединени по какъвто и да е формален признак
(научен или изследователски екип, съвместна дейност, съвместна публикация и
други подобни), стига дейността им, за която получават Наградата, да може да
се схване като обща от фактическо или резултатно гледище.
Последователят се посочва от основния награден. Последователят е учен, който
е доразвил, продължил или допринесъл за научната дейност на основния
награден.
Кандидатури за основен награден могат да се предлагат от първично научно
звено във висше училище или в научен институт. Кандидатът за основен
награден не е задължително да принадлежи или да е принадлежал към
първичното научно звено – предложител. Самопредлагане на кандидатура не се
допуска.
Предложението се придружава от кратко описание на дейността и заслугите на
основния кандидат, негова научна биография и списък с публикациите му.
Предложеният за основен награден бива незабавно информиран и ако прецени
това за уместно, предлага кандидатура на свой последовател, чийто документи
също се прилагат към предложението.
Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/index.php/

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА НАЙ‐ДОБЪР
МЛАД УЧЕН НА АЛМА МАТЕР ЗА 2018 Г.
Краен срок: 31 юли 2018 г.
Кандидатурите се предлагат с решение на факултетния съвет. Предложението се
придружава от препоръка за дейността и заслугите на кандидата, научна
биография и списък с публикации. За периода на присъждане на Наградата един
факултет може да прави предложение само за една кандидатура.
Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/index.php/
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
НАГРАДА „ХОРИЗОНТ” НА ЕК ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ – РЕШЕНИЯ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ МОБИЛНОСТТА НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
Краен срок: текущ
Целта на конкурса е да се разработят иновативни и устойчиви решения за
мобилност на възрастните хора (65+).
Очаква се представените решения да съчетаят технологични, социални и
поведенчески характеристики.
Повече информация: http://ec.europa.eu/

НАГРАДА „КМЕТ НА СВЕТА 2018”
Краен срок: текущ
Наградата през 2018 г. е посветена на жените в местното самоуправление. Тя ще
представи постиженията на жени кметове от всички краища на света и ще
отличи най‐добрите от тях – жени, които имат изключителен и дълготраен
принос в своите общности.
Повече информация: http://www.worldmayor.com/

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА 2018 Г.
Краен срок: различен за отделните действия
Националните покани за подаване на проектни предложения през 2018 г. по
трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за
кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие
на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от ЕК.
Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“ със съответните
крайни срокове за подаване на кандидатури:
Ключова дейност 1:
‐

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението –
1 февруари 2018 г.
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‐

Мобилност за граждани в областта на младежта – 15 февруари 2018 г.

‐

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ – 15 февруари 2018 г.

‐

Мобилност за граждани в областта на младежта – 26 април 2018 г.

‐

Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.

Ключова дейност 2
‐

Стратегически партньорства в областта на младежта – 15 февруари 2018 г.

‐

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 8 февруари
2018 г.

‐

Алианси на познанията – 28 февруари 2018 г.

‐

Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2018 г.

‐

Изграждане на капацитет в областта на младежта – 8 март 2018 г.

‐

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението –
21 март 2018 г.

‐

Стратегически партньорства в областта на младежта – 26 април 2018 г.

‐

Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.

Ключова дейност 3
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта
на младежта:
‐

15 февруари 2018 г.

‐

26 април 2018 г.

‐

4 октомври 2018 г.

Действия по инициативата „Жан Моне“
‐

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за
институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2018 г.

Действия в областта на спорта
‐

Партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.

‐

Малки партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.

‐

Европейски спортни събития с нестопанска цел – 5 април 2018 г.

Повече информация: http://eur‐lex.europa.eu
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„ЕРАЗЪМ+“, КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 3: ПОДКРЕПА ЗА РЕФОРМИРАНЕ
НА ПОЛИТИКАТА

СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ И ОБЩИ ЦЕННОСТИ: ПРИНОСЪТ В
ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И МЛАДЕЖТА
Краен срок: 22 май 2018 г.
Настоящата покана за представяне на предложения ще подпомага проекти за
транснационално сътрудничество в областите на образованието, обучението и
младежта.
Поканата се състои от две обособени позиции— една за образованието и
обучението (обособена позиция 1) и една за младежта (обособена позиция 2).
Всяко заявление за кандидатстване трябва да е насочено към постигането на
една обща цел и на една от заложените специфични цели. Предложения, които
не са насочени към тяхното постигане, няма да се разглеждат.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Специфични цели:
‐ подобряване на усвояването на социални и граждански компетентности,
насърчаване на знанието, разбиране и приобщаване към общите ценности
и основните права;
‐ насърчаване на приобщаващото образование и обучение, както и на
образованието на учащи се в неравностойно положение, включително
чрез подпомагане на учители, преподаватели и ръководители на учебни
институции за справяне с многообразието и засилване на социално‐
икономическото разнообразие в учебната среда;
‐ засилване на критичното мислене и медийната грамотност сред учащите
се, родителите и персонала в сферата на образованието;
‐ подкрепа за приобщаването на новопристигналите мигранти в
качественото образование, включително чрез оценка на знанията и
признаване на предходното обучение;
‐ насърчаване на дигиталните умения и компетентности на групи,
изключени от дигиталната среда (включително по‐възрастни хора,
мигранти и млади хора в неравностойно положение) чрез партньорства
между училища, предприятия и неформалния сектор, включително
обществените библиотеки;
‐ насърчаване на европейските ценности, културното наследство и
свързаните с него умения, общата история, междукултурния диалог и
социалното приобщаване чрез образованието, неформалното обучение и
обучението през целия живот, в съответствие с принципите на
Европейската година на културното наследство — 2018.
www.nacid.bg
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 — МЛАДЕЖ
Специфични цели:
‐ насърчаване на гражданското участие на младите хора чрез засилване на
ролята на доброволчеството за социалното приобщаване;
‐ предотвратяване на изолацията и радикализацията, които водят до
насилствен екстремизъм при младите хора.
Допустимите кандидати са обществени или частни организации – юридически
лица, с предмет на действие в областта на образованието, обучението и
младежта или други социално‐икономически сектори, или организации, които
извършват междусекторна дейност (напр. културни организации, гражданско
общество, спортни организации, центрове за признаване, търговски камари,
търговски организации и др.)
Повече информация: https://eur‐lex.europa.eu/

ГРАНТОВЕ ЗА БИБЛИОТЕКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА
Краен срок: 31 май 2018 г.
Международната организация Better World Books предоставя субсидии на
библиотеки и организации с нестопанска цел за реализиране на проекти за
повишаване грамотността на обществото.
Субсидиите са в размер на 100 000 долара, като максималният размер за
безвъзмездно финансиране на един проект е 15 000 долара.
Могат да кандидатстват библиотеки, разположени в САЩ, Канада,
Великобритания и останалите държави в Европа, както и организации с
нестопанска цел от целия свят.
Повече информация: https://cares.betterworldbooks.co.uk

GO GREEN IN THE CITY CHALLENGE
Краен срок: 1 юни 2018 г.
Конкурс за предложения в областта на управлението на енергията в едно от
следните направление: енергийна ефикасност в градовете; устойчивост и
приобщаване; дигитална икономика; производство и верига на доставка; кибер‐
сигурност.
Участието е в отбори по двама, като поне единият от съотборниците да е жена.
Участниците трябва да са най‐малко втора година студенти в бакалавърски и
магистърски програми по бизнес или инженерни специалности. Съотборниците
трябва да се обучават в една и съща държава в момента на провеждане на
конкурса.
www.nacid.bg
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Предложенията се представят в PDF формат или като инфографики.
Изисква се отлично владеене на английски език.
Повече информация: http://www.gogreeninthecity.com/

КОНКУРС ЗА ХАЙКУ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА МЕМОРИАЛНИЯ МУЗЕЙ
ЯМАДЕРА БАШУ, ЯПОНИЯ
Краен срок: 2 юни 2018 г.
В конкурса могат да участват само непубликувани хайку на английски език. Един
участник може да изпрати до 2 поеми, като не е необходимо поемата да бъде
преведена на японски език.
Групи:
I група – граждани:
‐ японци
‐ чужденци
II група – ученици от X, XI и XII клас
III група – ученици от VII, VIII и IX клас
Участие се заявява чрез поща, имейл или факс, като се предоставя информация
за група, име, възраст и пол (по желание) на участника, гражданство и контакти
за връзка (пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес). Учениците следва
да посочат името на училището и в кой клас са.
Повече информация: http://mc.government.bg/

BCFN YES! КОНКУРС ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ГРАНТОВЕ 2018
Краен срок: 14 юни 2018 г.
BCFN YES! е конкурс за грантове за научни изследвания. Предназначен е за
млади докторанти и постдокторанти (до 35‐годишнна възраст). Проектите
трябва да са насочени към подобряване устойчивостта на хранителната система
(по отношение на екологичните, социалните, здравните и/или икономическите й
аспекти) и да са свързани с изследователските проекти на BCFN.
Предложенията трябва да бъдат в една или повече от следните области:
‐

Устойчиви и здравословни хранителни навици

‐

Устойчиво земеделие

‐

Хранителна сигурност

Повече информация: https://www.barillacfn.com
www.nacid.bg
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МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ЮНЕСКО И
ФОНДАЦИЯ ЗА МИР GOI
Краен срок: 15 юни 2018 г.
Темата за тазгодишния конкурс е „Промяната, която искам да направя”.
Поканата за участие е предназначена за млади хора до 25‐годишна възраст от
цял свят. Кандидатите могат да са в една от следните възрастови категории:
‐

деца (на възраст до 14 години)

‐

младежи (на възраст 15 – 25 години)

Учителите и директорите на образователни институции, които работят с
младежи, могат да представят колекция от есета от своя клас или група.
Есетата трябва да бъдат оригинални и непубликувани, с обем до 700 думи – за
есета, представени на английски, френски, испански или немски език, и до 1 600
знака – за есета, представени на японски език.
Повече информация: https://www.goipeace.or.jp

КОНКУРС MEDIA4REGIONS 2018 MEDIA ЗА СТУДЕНТИ ПО
ЖУРНАЛИСТИКА
Краен срок: 29 юни 2018 г.
Участниците в конкурса трябва да представят реален проект, съфинансиран от
европейските фондове за регионално развитие и кохезия, в областта на
приобщаващия или устойчивия растеж (най‐вече създаване на работни места).
Кандидатите трябва да подготвят кратка статия (400 – 1 000 думи) ИЛИ
видеоклип (макс. 3 минути), описващи проекта.
Кандидатите трябва да са: граждани на държава членка на ЕС; на възраст между
18 и 30 години; регистрирани като студенти по журналистика в държава членка
на ЕС
Приемат се кандидатури на всички официални езици на ЕС. В случай на
представяне на видео, необходимо е да бъде предоставен и писмен сценарий
на английски език.
Повече информация: http://ec.europa.eu
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
3‐МЕСЕЧЕН СТАЖ В NUREMBERG ACADEMY
Краен срок: текущ
International Nuremberg Principles Academy (Nuremberg Academy) е фондация,
създадена за насърчаване на международното наказателно право и се основава
със седалище на мястото на Нюрнбергския трибунал, родното място на
модерното международно наказателно право. Неин приоритет е работата с
държави и общества, които са изправени пред предизвикателства в
международното наказателно право. Учредители на фондацията са
Министерството на външните работи на ФРГ, Свободната държава Бавария и
град Нюрнберг.
Nuremberg Academy приема канидатури на текуща основа за 3‐месечни стажове
в областите организиране на събития, преса и научни изследвания.
Повече информация: https://www.nurembergacademy.org/

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПО ПРОГРАМА
„МОБИЛНОСТ НА МЛАДИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ” И ЗА МОБИЛНОСТ В
РАМКИТЕ НА ПОСТДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ
Краен срок: текущ
Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой
на докторанти и млади научни работници от всички области на знанието, с цел
стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой до 3
месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури в рамките на
вече съществуващи партньорства са приоритетни.
Стипендиите за мобилност на постдокторанти във всички научни области
позволяват на изследователите престой в университет, в научно‐
изследователски център или лаборатория във Франция. Кандидатури, в рамките
на вече съществуващи партньорства са приоритетни.
Повече информация: http://institutfrancais.bg/
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СТАЖ В БУРГАСКИТЕ СОЛНИЦИ
Краен срок: 21 май 2018 г.
Българска Фондация Биоразнообразие търси двама души за стаж/работа в
малък природен музей, посветен на Атанасовско езеро, който се намира на
брега на морето в Бургаски солници и носи името „симБиотично“. Това е добра
възможност да се натрупа опит в работата в неправителствена организация и да
се опознаят крайбрежните лагуни.
Работата е свързана с посрещане на посетители, представяне на изложбите в
музея, участие в организирането и провеждането на образователни
работилници и събития, предлагане на тематични сувенири и др.
От кандидатите се очаква да са мотивирани, инициативни и отговорни и да имат
интереси в областта на опазване на природата. Предимство са опитът в работата
с хора, владеенето на чужд език и умение за каране на велосипед.
Повече информация: http://saltoflife.biodiversity.bg/bg/

ПРОГРАМА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СТИПЕНДИИ „ADVANCED ACADEMIA”
НА ЦЕНТЪРА ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА 2018 Г.
Краен срок: 31 май 2018 г.
Центърът за академични изследвания София (CAS) обявява конкурс за
индивидуални изследователски стипендии в областта на социалните и
хуманитарните науки за 2019/2020 година. Стипендиантската програма има за
цел да подкрепи независими новаторски изследователски проекти с високо
качество на млади и утвърдени български учени от областта на хуманитарните и
социалните науки.
Предоставят се:
‐

5‐месечни стипендии за млади български изследователи и преподаватели
в размер на 700 евро;

‐

5‐месечни стипендии за утвърдени български учени в размер на
1 000 евро.

Повече информация: http://cas.bg/
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СТИПЕНДИИ „ГЕНЕРАЛ СТОЯН ТОНЕВ“ И „ПОЛКОВНИК МИТЪР
ТОНЕВ“ ЗА СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ПЛОВДИВ
Краен срок: 31 май 2018 г.
Стипендиите „Генерал Стоян Тонев“ и „Полковник Митар Тонев“ се предоставят
еднократно от Сдружение „Генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев“ на
дипломанти от специалност „Медицина“ с високи академични постижения и
ниски материални възможности с цел подпомагане на по‐нататъшното им
професионално обучение.
Повече информация: https://mu‐plovdiv.bg/

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ „THE GLOBAL STUDY AWARDS 2018“
Краен срок: 20 юли 2018 г.
Главната цел на наградата, предлагана съвместно от Британския съвет,
Асоциация ISIC и StudyPortals, е да насърчи младите хора да изживеят и
изследват нови страни, култури и езици.
Изисквания към кандидатите:
‐

да са навършили 18 години към дата 1 януари 2018 г.

‐

да са положили успешно тест IELTS в център на Британския съвет и да имат
валиден формуляр за изпитване (TRF), издаден от Британския съвет след 1
юни 2017 г.

‐

да имат валидна международна карта за самоличност (ISIC) и/или
международна младежка пътна карта (IYTC) към момента на подаване на
заявлението

‐

да планират да се запишат в редовна форма на обучение в чуждестранно
висше училище през есента на 2018 г .

‐

да предоставят писмо за приемане и/или официално писмо за записване
от институцията до съответната крайна дата

Повече информация:
https://www.britishcouncil.de/pruefung/ielts/global‐study‐awards
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БЪЛГАРИСТИЧНИ
ЕЗИКОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ” (19 – 20 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 30 май 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Конференцията е посветена на 130‐годишнината на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“. В рамките на четенията е предвидено организирането на
две кръгли маси: „Лингвистични аспекти на превода” и „Българистиката и езикът
на медиите”.
Повече информация: http://www.slav.uni‐sofia.bg/

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД НАСЛОВ
„БЪЛГАРИСТИКАТА ПО СВЕТА. ФИЛОЛОГИЯТА У ДОМА”
(26 – 27 ОКТОМВРИ 2018 Г.)
Място: ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград, България
Краен срок за заявяване на участие: 31 май 2018 г.
Такса правоучастие: 20 лв. (за български участници)
20 евро (за чуждестранни участници)
Научният форум се организира от ЮЗУ „Неофит Рилски” и Национално
издателство за образование и наука „Аз Буки”. Предложени са следните
тематични полета за ориентиране на докладите:
‐

Българистиката по света. Възходи и кризи. Чуждестранни българисти.
Предизвикателствата пред българистиката зад граница.

‐

Филологията у дома. История на филологическата наука в България.
Личности и постижения. Актуални проблеми пред съвременната
филология.

‐

Филологията в епохата на Интернет. Четене и/или сърфиране. Езикът в
мрежата.
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Предвижда се одобрените доклади от конференцията, след рецензиране, да се
публикуват в издания, включени в световни информационни системи за
рефериране, индексиране и оценяване.
Повече информация: http://philology.swu.bg/

THE SEA IN THE 20TH CENTURY: GLOBALIZATION, SCIENCE, NETWORKS
AND HERITAGE (6 – 7 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Лисабон, Португалия
Краен срок за заявяване на участие: 31 май 2018 г.
Такса правоучастие: 20/40 евро (за студенти)
40/60 евро (за други участници)
Организаторите отправят покана към научната общност за представяне на
доклади и участие в дискусия по проблемите на науката, технологията и
наследството
в
морския
свят,
рамкирани
от
феномена
деглобализация/глобализация; обсъждане на неговите основни пространства и
действащи лица; анализиране на национални и международни политики в
тяхната многопластовост (от местна към международна) в контекста на войни,
кризи, икономически растеж и колонизация/деколонизация.
Повече информация: http://ihc.fcsh.unl.pt/

SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES EDUCATION
(30 ОКТОМВРИ – 1 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Чанаккале, Турция
Краен срок за заявяване на участие: 1 юни 2018 г.
Такса правоучастие: 55 евро (студенти и докторанти)
65 евро (учители, инструктори)
80 евро (академични членове)
Симпозиумът има намерението да събере експерти и учени от различни
университети и институции с оглед дискутирането на образованието по
социални науки (география, религия, литература, философия, психология,
социални изследвания, социология, общо и чуждоезиково образование).
Предвижда се разглеждането на следните теми: модерното преподаване и
теории за обучение; стратегии на преподаване, методи и техники; учебни
програми; оценяване; учебници; обучение на учители.
Повече информация: http://usbes.org/
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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ОТТУК‐ОТТАМ – КУЛТУРНА
ДИНАМИКА И СЪВРЕМЕННИ ПРОЦЕСИ (12 – 13 ОКТОМВРИ 2018 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 15 юни 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Научният форум има за цел да насочи вниманието на магистри и докторанти
към динамиката на съвременните културни процеси, влизащи в полезрението на
етноложката наука. Зададената тематична рамка е с възможности за
етнографско, етноложко, антроположко, фолклористично и друго научно
представяне на разглежданите проблеми.
Повече информация: https://logos.uni‐plovdiv.net/

EXCELLENCE, INNOVATION, & CREATIVITY IN BASIC‐HIGHER EDUCATION
& PSYCHOLOGY (3 – 6 ЮЛИ 2018 Г.)
Място: Париж, Франция
Краен срок за заявяване на участие: 15 юни 2018 г.
Такса правоучастие: от 350 до 450 евро
Международният център за иновации в образованието организира научна
конференция, посветена на най‐новите постижения в научните изследвания и
практики по категории като: върхови постижения в образованието, креативност
и иновации, образователни технологии, психология, иновативна учебна среда,
организационни и социални проблеми на образованието и други.
Повече информация: http://www.icieconference.net/

11TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH
AND INNOVATION (12 – 14 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Севиля, Испания
Краен срок за заявяване на участие: 12 юли 2018 г.
Такса правоучастие: от 290 до 590 евро
Форумът се представя като една от най‐големите международни конференции в
сферата на образованието. Предвидените за разискване основни тематични
групи са: глобални проблеми на образованието и научноизследователската
дейност; образование – актуални тенденции и практики; нови
www.nacid.bg
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предизвикателства в сферата на висшето образование; обучение на
преподаватели; дизайн на учебни програми; акредитация и качество в
образованието; научноизследователска дейност: актуални тенденции и
практики; сътрудничеството университет – индустрия; международна проектна
дейност; технологии в преподаването и ученето; развиващи се технологии в
образованието; управление и развитие на електронно съдържание.
Повече информация: https://iated.org/iceri/

THE SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON E‐LEARNING AND E‐
TECHNOLOGIES IN EDUCATION (17 – 19 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Лодз, Полша
Краен срок за заявяване на участие: 17 август 2018 г.
Такса правоучастие: до 390 щатски долара
За участие в конференцията се приемат научни разработки, насочени към аудио‐
видео комуникации и медии, софтуерни инструменти за оценяване,
дистанционно обучение, платформи и портали за електронно обучение,
цифрови библиотеки за електронно обучение, виртуални лаборатории и класни
стаи, оценяване на учителите и много други теми.
Повече информация: http://sdiwc.net/

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2018:
45 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИИ В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ”
(8 – 10 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: ПУ „Паисий Хилендарски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 5 октомври 2018 г.
Такса правоучастие: 50 лв.
Конференцията се организира по случай 45 години от основаването на
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. В рамките на
конференцията са предвидени научни секции със следните теми:
‐

Литература, власт, импровизация.

‐

40 години Славистика в Пловдивския университет.

‐

As You Like It – English Studies Before and Now.

‐

Лингвистичната компетентност – виадукт към универсалността.

‐

Актуални тенденции в развитието на съвременния български език.
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‐

Langue, littérature, communication interculturelle.

‐

Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation.

‐

Lengua, literatura y comunicación intercultural.

‐

Lingua, letteratura e comunicazione interculturale.

‐

Русский лингвокультурный дискурс: гипотезы, маршруты, мосты.

‐

Мястото на собствените имена в лингвокултурологичната репрезентация
на света – кръгла маса по ономастика, посветена на 45‐годишния юбилей
на Филологическия факултет и на 110‐годишнината от рождението на
акад. Владимир Георгиев.

Повече информация: http://slovo.uni‐plovdiv.net/

ІІІ МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА МЛАДИ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА ТЕМА „ПОЛЕТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО”
(15 – 17 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 15 октомври 2018 г.
Такса правоучастие: няма
Приемат се заявки в направленията:
‐

Филологията на фокус. Себерефлексия и перспективи.

‐

Литературата: история и теория.

‐

Езикът: история и теория.

‐

Културна антропология,
съвременни реалности.

‐

Медиевистиката: слово, образ и мелодика.

‐

Нови медии, театър и кино. Художествена условност и виртуална
реалност.

‐

Езиково и литературно образование: предизвикателства и възможности.

‐

Преводът: теория и практика.

фолклористика

и

етнология:

история

и

Предвижда се публикуването на докладите след процедура по анонимно
рецензиране.
Повече информация: https://philol‐forum.uni‐sofia.bg/
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД
ОБУЧЕНИЕ ПО МАЙЧИН ЕЗИК В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС.
ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО МАЙЧИН И ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В
ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС
Реферативен обзор, 23 стр.
Обърнато е внимание на различните подходи за обучението по роден език за
ученици имигранти. Посочено е, че обучение по роден език се предлага по‐често
в задължителното образование, отколкото във втората степен на средното
образование, както и извън рамките на училището, посредством доброволчески
или частни инициативи. Направен е преглед на обучението по майчин език в
Австрия, Германия, Ирландия, Нидерландия, Румъния, Унгария, Франция,
Швейцария и Швеция. Приложена е информация относно възможността за
полагане на изпит по български език за завършване на средно образование в
някои държави.

МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАБОТНИ
ЗАПЛАТИ НА УЧЕНИТЕ В ЕВРОПА
Реферативен обзор, 33 стр.
Идентифицирани са четири основни модела на публично финансиране на
научните изследвания в университетите, които се използват паралелно:
частично/допълнително, ориентирано към договор и цел, на проектен принцип
и въз основа на формула. Посочено е, че съвременната тенденция е
финансирането да се осъществява въз основа на постиженията. Представени са
и други модели на финансиране, например за разпределяне на средствата чрез
използване на количествени индикатори, като накрая се изтъкват и някои
дискусионни аспекти на проблематиката.
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ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА
НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕВРОПА
Реферативен обзор, 27 стр.
Представени са модели за финансиране на научни организации в 15 държави
членки на ЕС (Австрия, Германия, Естония, Латвия и Литва, Обединеното
кралство, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция,
Хърватия и Чехия). Специално внимание е обърнато на финансирането на някои
от водещите научни организации в световен мащаб, като дружествата „Макс
Планк”, „Хелмхолц”, „Фраунхофер” и „Лайбниц” в Германия. Разгледана е
реформата на системата за висше образвание и за научни изследвания във
Франция.

КРИТЕРИИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И
ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВИ
Реферативен обзор, 56 стр.
Систематизирани са основните резултати на международната конференция
„Европейски практики за избор и разпространение на учебници”, проведена в
София през 2010 г. Представени са нормативните уредби, критериите и
процедурите по одобряване на учебници в Австрия, Белгия (Френска общност),
Германия, Италия, Канада, Полша, САЩ, Словакия, Унгария, Франция, Холандия
и Швеция. Приложени са също ръководните принципи за качествени учебници
на Бюрото по образование на Хонг Конг, като накратко е представен и софтуер
за анализ на съдържанието на учебник.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
Реферативен обзор, 28 стр.
Посочено е, че макар да се осъществява чрез различни инструменти и методи,
оценяването на учениците в държавите членки на ЕС е неразделна част от
учебния процес и представлява важен фактор за повишаване качеството на
образованието. Представени са основни характеристики на процеса на
оценяване в Австрия, Германия, Гърция, Естония, Испания, Латвия,
Нидерландия, Полша, Румъния, Финландия, Франция, Чехия и Швеция.
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ПОВТАРЯНЕ НА КЛАС В НАЧАЛЕН ЕТАП НА УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА И САЩ
Реферативен обзор, 26 стр.
Представен е кратък обзор на действащите регламенти за повтаряне на клас в
основното образование в Европа. Посочено е, че повтарянето на клас е
възможно според законодателството на почти всички държави, макар и в някои
от тях да съществуват ограничения за прилагането на тази практика. Разгледани
са критериите за повтаряне на клас и ролята на действащите лица в процедурите
по вземане на решение. Представена е основна информация за повтарянето на
клас и в системата на образование на САЩ.

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ОПИТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ТЕЖЕСТТА НА
УЧЕНИЧЕСКИТЕ РАНИЦИ
Реферативен обзор, 28 стр.
Представена е актуална информация от официални източници за оповестени
мерки и препоръки, свързани с проблема за тежестта на ученическите раници, в
Австралия, Австрия, Германия, Индия (щат Телангана), Ирландия, Италия,
Словакия, САЩ (щат Калифорния), Филипини, Хонг Конг и Чехия.

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪПА НА
ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ДО ВРЕДНИ ХРАНИ И НАПИТКИ
Реферативен обзор, 26 стр.
Реферативният обзор е изготвен въз основа на данни, публикувани от
Съвместния изследователски център на ЕК и Института за здравеопазване и
защита на потребителите. Представени са националните политики за
училищната храна в страните членки на ЕС, Норвегия и Швейцария, както и
обобщение на ограниченията и забраните по държави. В приложение са
представени и актуализирани препратки към нормативни актове по темата за
всяка от държавите.
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