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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: 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/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА КНИГА „ПЕТЯ КАРАКОЛЕВА”
Краен срок: 30 септември 2018 г.
Съюзът на българските писатели и община Кърджали обявяват традиционния
национален конкурс за детска литература „Петя Караколева”. Право на участие
имат всички български автори с новоиздадени книги през 2017 година. Книгите
се предоставят в два екземпляра.
Повече информация: https://kulturni‐novini.info/
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НОМИНАЦИИ ЗА ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА ФОНДАЦИЯ
„ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“ ЗА 2018 Г.
Краен срок: 30 септември 2018 г.
Ще бъдат присъдени отличия в четири категории – за национална и регионална
медия, за спомоществовател и за публична институция, допринесли за
популяризирането на дейността на обществените библиотеки в страната.
Номинации за наградите за всяка от категориите могат да се правят от
ръководните органи на обществените библиотеки, организации в областта на
науката, образованието, информационните технологии, библиотечното дело,
развитието на местните общности и на гражданското общество и др.
Повече информация: http://www.glbulgaria.bg/

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА”
Краен срок: 30 септември 2018 г.
Община Лом и Народно читалище „Постоянство 1856” обявяват Национален
литературен конкурс „Яна Язова” 2018 г.
Конкурсът е анонимен. В него могат да участват автори на възраст от 14 до 35
години с максимум 3 разказа в 3 екземпляра (до 5 машинописни страници
всеки).
Повече информация: http://oalom.acstre.com/

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ”
Краен срок: 1 октомври 2018 г.
Организатори: община Стара Загора, библиотека „Родина” и къща музей „Гео
Милев”. В конкурса могат да вземат участие всички автори, навършили
четиринадесет и не по‐възрастни от двадесет и пет години към датата на
отчитане на конкурса – 02.11.2018 г. (родени след 2 ноември 1993 г.), които
нямат издадена стихосбирка.
Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани
в три еднообразни екземпляра.
Повече информация: https://www.uni‐sofia.bg/
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НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО И
ЖУРНАЛИСТИКА „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ”
Краен срок: 2 октомври 2018 г.
Организатори: община Русе и Общинският детски център за култура и изкуство.
Конкурсът се обявява в два раздела:
І. Литературно творчество
‐

Поезия

‐

Проза (разказ, приказка)

Възможно е участието и в двата литературни рода, както и в двата конкурсни
раздела (литературно творчество и журналистика) – с по ЕДНО авторско
произведение, което не е награждавано в други конкурси.
Изисквания към разказа и приказката – да бъдат до 2 (две) печатни страници.
ІІ. Журналистика
‐

Индивидуална (журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар,
фейлетон или друг публицистичен жанр)

‐

Колективна (ученически екип)

Всеки автор може да участва с по ЕДИН материал в най‐много ДВА
журналистически жанра. Материалите следва да са до 2 (две) печатни страници,
като може да са публикувани, но не и награждавани в конкурси.
В конкурса могат да участват ученици от 2. до 12. клас, които творят в областта
на художествената литература и журналистиката.
ТЕМАТА за литературния раздел на конкурса е „ДУШАТА МИ Е СТОН” и се
посвещава на 140‐ата годишнина от рождението на Пейо Яворов.
ТЕМАТА за раздела „Журналистика" е „ЗНАЕШ ЛИ ТИ КОИ СМЕ?” и се посвещава
на 170‐ата годишнина от рождението на Христо Ботев.
Повече информация: http://www.ekip101.com/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕТЕСИ „ДОРА ГАБЕ” 2018
Краен срок: 5 октомври 2018 г.
Организатори: община Генерал Тошево, Съюз на българските писатели и НЧ
„Дора Габе 1940” с. Дъбовик.
Конкурсът е явен. В него могат да участват поетеси от цялата страна, навършили
16 години.
www.nacid.bg
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Изисквания към творбите:
‐
‐
‐

може да се участва с до 3 /три/ поетични творби;
няма ограничения в тематиката, формата и размера на творбите.
в конкурса участват само произведения, които не са публикувани до
момента.

Повече информация: http://sbp.bg/

СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА ПРОГРАМАТА „ЗНАНИЯ ЗА УСПЕХ“
Краен срок: 8 октомври 2018 г.
Конкурсът е отворен за класни ръководители на ученици от 1. до 4. клас от
държавни и общински училища в цялата страна. Програмата има за цел
развиване дигиталните знания и умения у учениците и насърчване интереса им
към програмирането и технологиите.
Програмата предоставя специализирано обучение за учителите, които са
мотивирани да преподават програмиране в учебно време, достъп до
специализирана платформа и подкрепа при подготовката и реализирането на
занятията. Учителите ще получат и финансова подкрепа за закупуване на учебна
литература и помагала за учениците.
Обучението на учителите ще бъде извършено онлайн от представители на
обучителната платформа MindHub Platform. Осигурен ще бъде и постоянен
достъп в рамките на една учебна година до всички ресурси на платформата
MindHub Platform, които учителите могат да използват в работата си и в
комуникацията с родителите на децата.
Повече информация: https://frgi.bg/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА”
2018
Краен срок: 15 октомври 2018 г.
Националният конкурс се организира от фондация „Приложни изследвания и
комуникации“, АРК Консултинг и Enterprise Europe Network – България, с
подкрепата на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост,
предприемачество и МСП” на ЕК, в партньорство с БНТ, списание „Икономика”,
икономически портал Economic.bg и Успелите.бг.
Наградите за 2018 г. се присъждат в следните категории според въздействието
на отличените иновации:
‐ Пазарно лидерство
‐ Качество на живот
www.nacid.bg
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Зелена иновация
Иновационен мениджмънт
Социална иновация
Иновация в креативните индустрии
Иновативно новостартирало предприятие
Иновации за развитие на таланти

Повече информация: https://event.gg/

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО 2018 Г. – БЪЛГАРИЯ – УНИВЕРСИТЕТСКА АГЕНЦИЯ
НА ФРАНКОФОНИЯTA
Краен срок: 18 октомври 2018 г.
Конкурсът се обявява на основата на Споразумение между Университетска
агенция на Франкофонията и Правителството на Република България относно
седалище за Антена на Бюрото на Университетска агенция на Франкофонията за
Централна и Източна Европа и Меморандум за разбирателство между Фонд
„Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката на
Република България и Университетска агенция на Франкофонията за
финансиране на съвместни изследователски проекти.
Водеща институция по програмата от страна на Университетска агенция на
Франкофонията е Бюрото за Централна и Източна Европа на УАФ, а от българска
страна е Министерството на образованието и науката (МОН) чрез Фонд „Научни
изследвания” (ФНИ).
Ще бъдат финансирани проекти в следните научни области:
‐
‐
‐
‐
‐

Математика и информатика
Устойчива енергетика, околна среда и екосистеми
Здравеопазване и биотехнологии
Физика и материалознание
Хуманитарни и обществени науки

Предложенията за проекти, разработващи теми в следните три насоки, ще се
ползват с предимство при оценяване на научната стойност на проектите:
‐
‐
‐

Биохимия и биотехнологии с приложение във фармацевтичната и
хранително‐вкусовата промишленост
Информационните технологии в служба на енергетиката на бъдещето
Материално и нематериално културно наследство (вкл. културно
наследство в дигиталната ера, като 3D‐моделиране, географски
информационни системи, онлайн архивиране и др.)

Повече информация: https://www.fni.bg/
www.nacid.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
VOLVO ENVIRONMENT PRIZE 2019 ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Краен срок: текущ
Изследванията трябва да са в области, свързани с околната среда, но акцентът е
върху въздействието от тези изследвания извън обсега на конкретната
дисциплина.
Всяка кандидатура е валидна за срок от три години. Не се допускат
самостоятелни кандидатури.
Повече информация: http://www.environment‐prize.com

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/

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „БЛОКЧЕЙН ЗА СОЦИАЛНО БЛАГО”
Краен срок: текущ
Целта на съревнованието е да се съберат най‐добрите идеи за разрешаване на
обществени проблеми чрез блокчейн технологията. Идеите трябва да имат чисто
социален принос, да са децентрализирани, да позволяват прозрачност и да
разполагат с мащаб.
Могат да участват физически и юридически лица.
Общия награден фонд е 5 млн. евро.
Повече информация: https://ec.europa.eu/
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НАГРАДИ ЗА БЕЛЕТРИСТИКА НА ЖЕНИ АВТОРКИ 2018:
КРАТЪК РАЗКАЗ
Краен срок: 1 октомври 2018 г.
Състезанието е отворено за жени от всички държави и националности.
Произведението трябва да е с дължина от 300 до 3 000 думи (без заглавието).
Таксата за участие е 10 GBP.
Първа награда е в размер 5 000 GBP.
Повече информация: https://mslexia.co.uk/competition

ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И БОРБА С РАСИЗМА,
КСЕНОФОБИЯТА И ДРУГИ ФОРМИ НА НЕТОЛЕРАНТНОСТ
Краен срок: 4 октомври 2018 г.
Поканата е за проекти, насочени към предотвратяване и борба с расизма,
ксенофобията и други форми на нетолерантност чрез:
‐

по‐добър отклик към престъпления, свързани с омраза и речи на омраза,
включително чрез наказателноправни средства;

‐

подпомагане на жертвите на престъпления от омраза и реч на омраза;

‐

предотвратяване на омраза чрез насърчаване на толерантност и социално
сближаване.

В този смисъл проектите могат да бъдат насочени към специфичните форми на
нетолерантност като антисемитизъм, антимюсюлманска омраза, хомофобия и
трансфобия, антиджипсизъм, ксенофобия и антимигрантска омраза, афрофобия,
престъпления от омраза срещу хората с увреждания.
Проектът може да бъде национален или транснационален.
Заявлението трябва да включва поне две организации (кандидат и партньор).
Повече информация: https://ec.europa.eu/
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WORLD BANK GROUP YOUTH SUMMIT 2018 КОНКУРС ЗА
МЛАДИ СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
Краен срок: 5 октомври 2018 г.
Световната банка кани всички млади социални предприемачи да представят
новаторска идея, допринасяща за изграждането на човешкия капитал – най‐
големият актив на икономиките в световен мащаб.
Целта на конкурса е справяне с предизвикателства, свързани с образованието,
здравето и храненето на децата и/или култивиране на умения и знания и
подобряване здравето на възрастните, с цел подобряване способността на
индивидите да достигнат пълния си потенциал в едно несигурно бъдеще.
Конкурсът е отворен за участници/екипи от участници (до 4 души) на възраст
между 18 и 35 години от целия свят.
Повече информация: http://www.worldbank.org

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА
НАЦИОНАЛНИ ИЛИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ ЗА
НЕДИСКРИМИНАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ
Краен срок: 9 октомври 2018 г.
Тази покана има за цел да съфинансира национални или транснационални
проекти, които се ангажират с противодействие на поне едно от следните
основания за дискриминация по чл. 19 от Договора за функционирането на ЕС:
расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или
сексуална ориентация.
Покана ще финансира дейности по:
‐
‐
‐

‐

‐
‐

събиране и проучване на данни; мониторинг на прилагането на
законодателството за недискриминация;
обучение на професионалисти;
взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество,
включително идентифициране на най‐добрите практики, които могат да
бъдат приложени в други участващи държави;
дейности за разпространение и повишаване на осведомеността
(включително на местно равнище), като семинари, конференции,
кампании или дейности в социалните медии и пресата;
представителство на интересите на жертвите, независим мониторинг и
докладване;
изграждане на капацитет и делегиране на права.
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Първоначалната продължителност на проектите не трябва да надвишава 24
месеца.
Безвъзмездната помощ ще бъде определена чрез прилагане на максимален
процент на съфинансиране на 80% от допустимите разходи.
Насърчават се кандидатите да ограничат размера на предложените
партньорства до максимум 6 организации (водеща и партньори).
Повече информация: https://ec.europa.eu

КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ХРАНИТЕ 2018
Краен срок: 9 ноември 2018 г.
По повод Световния ден на храните Организацията за храни и земеделие на
ООН организира конкурс за плакат, в който могат да се включат деца и младежи
на възраст от 5 до 18 години. Конкурсът е отворен за участници от цял свят,
разделени в 4 възрастови групи: 5 – 8 години, 9 – 12 години, 13 – 15 години и 16
– 19 години.
Темата на конкурса е „Без глад”. Идеите на участниците могат да се представят с
техника по избор: моливи, пастели, въглен, акрилни и акварелни бои, смесени
техники или компютърни рисунки. Конкурсният плакат, по един на участник, се
изпраща като JPEG файл.
До финалната селекция ще достигнат по 15 плаката във всяка възрастова група.
Жури ще избере по 3 плаката в категория, техните автори ще получат почетни
дипломи и предметни награди.
Повече информация: http://www.fao.org/
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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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ОБУЧЕНИЕ STAR OF EUROPE, 6 – 10 НОЕМВРИ 2018,
ИНАРИ, ФИНЛАНДИЯ
Краен срок: 21 септември 2018 г.
Обучението „Звездата на Европа” се занимава с всеки етап от един младежки
обмен и стъпка по стъпка разглежда младежкото участие и партньорство чрез
използване на визуални материали от старата финландска игра, наречена
The Star of Africa.
Целите на проекта са: да се разясни цялостната логика на създаването на
младежки обмен; да се постави фокус върху участието и възможностите за учене
на младите хора; да се обърне допълнително внимание на равноправното
партньорство и да се насърчат партньорите да планират, подготвят, изпълняват
и докладват за проекта заедно. Целева група са младежки работници и лидери.
Работният език е английски език.
Повече информация: https://www.salto‐youth.net/

МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ „БЪЛГАРИОН“ ПРЕДОСТАВЯ СТИПЕНДИИ НА
БЪДЕЩИ ЖУРНАЛИСТИ
Краен срок: 30 септември 2018 г.
Медийна академия „Българион“ обявява конкурс за стипендии на обща
стойност над 14 000 лева за бъдещи студенти по журналистика. Най‐
мотивираните ще имат възможност да спечелят две стипендии по 50%, три по
30% и четири по 20% за целия период на обучение в магистърската програма
„Журналистика, продуцентство и финанси“, която се реализира в партньорство с
Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), с подкрепата на национални
медии и водещи продуцентски компании в България.
Повече информация: http://jpf.vuzf.bg/

МЛАДЕЖКИ ОБМЕН В РУМЪНИЯ НА ТЕМА
„ЧОВЕШКИ ПРАВА И ТОЛЕРАНТНОСТ“
Краен срок: 30 септември 2018 г.
Проектът се финансира в рамките на Програма „Еразъм+”. Целите му са:
‐ да запознае участниците с темата за човешките права и свободи по
креативен начин;
‐ да спомогне развиването на артистични компетентности у участниците в
сферата на филмите, актьорската игра, създаването на текст, музиката и
www.nacid.bg
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‐

мултимедията като канали за промотиране на човешките права и
ценности като толерантност и мир;
да спомогне развитието на активно европейско гражданство,
интеркултурализъм, солидарност и подкрепа на инициативи на
участниците.

Повече информация: http://bulgarianyf.eu/

ПОСТДОКТОРАНТСКИ СТИПЕНДИИ 2019 НА ФОНДАЦИЯ
GOTTLIEB DAIMLER И KARL BENZ
Краен срок: 1 октомври 2018 г.
Всяка година фондацията отпуска 10 стипендии на избрани постдокторанти,
младши професори или ръководители на изследователски групи. В
продължение на две години стипендиантите получават 20 000 евро на година за
финансиране на научни сътрудници, техническо оборудване, научни
командировки и участие в конференции.
Повече информация: https://www.daimler‐benz‐stiftung.de/

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „STUDY IT FIRST”
Краен срок: 10 октомври 2018 г.
Програмата се реализира от SAP Labs България в партньорство с фондация
„Работилница за граждански инициативи“. Чрез нея се дава възможност на
студенти от първи курс редовно обучение в ИТ‐специалности в български
университети да кандидатстват за месечна стипендия в размер на 400 лв. за
една академична година. Програмата има за цел да подкрепи мотивирани
млади хора на ранен етап от тяхното обучение в бакалавърска степен, както и да
улесни успешното им професионално развитие и реализация чрез консултиране,
менторинг и възможност за стаж по специалността.
Повече информация: https://frgi.bg
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ПРОГРАМА НА FACEBOOK ЗА СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ ЗА
ИЗГРЯВАЩИ УЧЕНИ
Краен срок: 12 октомври 2018 г.
Програмата на Facebook за стипендии и награди за изгряващи учени насърчава и
подкрепя обещаващи докторанти, които се занимават с иновативни изследвания
в области, свързани с компютърната наука и инженерство.
Победителите получават платени такси за обучение за срок от 2 години,
стипендия от 37 000 USD за всяка година и до 5 000 USD за подкрепа на
конферентни пътувания.
Програмата е предназначена за докторанти редовно обучение в акредитиран
университет.
Повече информация: https://research.fb.com/

ГРАНТОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ ЗА
ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ, ОБХВАЩАЩИ ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО,
НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО ИЛИ ОСНОВНИТЕ ПРАВА
Краен срок: 25 октомври 2018 г.
Целта е да се допринесе за ефективното и съгласувано прилагане на правото на
ЕС в областта на гражданското право, наказателното право и основните права,
съдебната етика и върховенството на закона, като се подпомогне
отстраняването на нуждите от обучение на правосъдието в тези области. Целева
група са съдебните служители и изпълнители, както и служителите в затворите и
пробационните служители.
Тази покана подкрепя обучението на съдии, прокурори, съдебни служители,
адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители, медиатори, както и съдебни
преводачи, затворнически и пробационен персонал.
Заявленията трябва да са транснационални и да включват организации от най‐
малко две участващи държави.
Повече информация: https://ec.europa.eu
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО‐ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
„НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
НА ХХІ В.” (4 – 6 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Национален музей „Земята и хората” и СУ „Св. Климент Охридски”
Краен срок за заявяване на участие: 25 септември 2018 г.
Такса правоучастие: 220 лв. (стандартна за български участници)
150 лв. (намалена)
120 лв. (за докторанти и млади учени)
80 лв. (за гости)
Научният форум се организира от Центъра за изследвания и иновации в
неформалното образование към СУ „Св. Климент Охридски”. Предвидените за
разглеждане в конференцията тематични области са:
‐ Концепции за неформално учене и образование
‐ История на неформалното учене и образование
‐ Андрагогика
‐ Социална педагогика
‐ Музейна педагогика
‐ Алтернативни педагогики
‐ Модели и методи за неформално учене и образование
‐ Практически области на неформалното учене и образование
‐ Приобщаващо образование
‐ Образование за възрастни
‐ Образование за устойчиво развитие
‐ Интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното
образование
‐ Параформално образование
‐ Образование в общността
‐ Извънучилищни дейности
‐ Социално‐културна анимация
‐ Безопасно онлайн обучение и образование
‐ Корпоративна социална отговорност и развитие на персонала
‐ Европейски политики и програми в подкрепа на неформалното
образование
Повече информация: http://nism.bg/
www.nacid.bg
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ІІІ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНА
СИГУРНОСТ И ПОЛИТИКИ НА РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ И НА
БАЛКАНИТЕ” (2 – 3 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, България
Краен срок за заявяване на участие: 25 септември 2018 г.
Такса правоучастие: 30 лв. (за български участници)
20 лв. (за докторанти и участници, които не присъстват
на конференцията)
Организаторите отправят покана до изследователи и експерти във всички
области на социалните науки, философията, психологията и науките за
сигурността да участват в конференцията и да изразят мнения за бъдещето на
региона, за политиките на включените в него страни за преодоляване на
сегашните предизвикателства, за глобалната криза, за кризата на ЕС и
европейската интеграция, за регионалните конфликти и търсенето на нови по‐
ефективни политики на развитие. Работата на конференцията е структурирана в
следните тематични панели:
‐ Предизвикателства пред международната сигурност
‐ Преспективи пред трансграничното сътрудничество и развитието в
Югоизточна Европа
‐ Философия, култура и идентичности в Югоизточна Европа
Повече информация: http://www.uni‐vt.bg/

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕДАГОГИЧЕСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ”
(16 – 17 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, България
Краен срок за заявяване на участие: 27 септември 2018 г.
Такса правоучастие: 80 лв. (за български участници)
40 евро (за чуждестранни участници)
40 лв. или 20 евро (за докторанти)
Предвидено е докладите на конференцията да са организирани в следните
секции:
‐ Обща и социална педагогика
‐ Предучилищна педагогика
‐ Начална училищна педагогика
‐ Педагогика на деца със специални образователни потребности и логопедия
‐ Кинезиология
‐ Музика
Повече информация: http://www.uni‐vt.bg/
www.nacid.bg
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НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАУКАТА В СЛУЖБА НА ОБЩЕСТВОТО
‘2018” (26 ОКТОМВРИ 2018 Г.)
Място: Варна, България
Краен срок за заявяване на участие: 28 септември 2018 г.
Такса правоучастие: 50‐70 лв. (за български участници)
60 евро (за чуждестранни участници)
25 лв. (за докторанти)
Конференцията се организира от Съюз на учените в България – клон Варна,
Община Варна, Медицински университет „Проф. д‐р Параскев Стоянов” – Варна,
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър”, Технически университет – Варна, Икономи‐
чески университет – Варна, Институт по рибни ресурси, Институт по океанология
„Фритьоф Нансен” – БАН и Център по хидро‐ и аеродинамика към Институт по
металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” – БАН.
Предвидените тематични направления за докладите са: педагогически науки,
хуманитарни науки, икономически науки, социални и правни науки, природни
науки, математика и информатика, технически науки, здравеопазване и
изкуства.
Повече информация: http://www.su‐varna.org/

ТЕЛЕКОМ 2018: ХХVІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ – ОСНОВА НА
ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА И ЦИФРОВОТО ОБЩЕСТВО”
(25 – 26 ОКТОМВРИ 2018 Г.)
Място: София, България
Краен срок за заявяване на участие: 29 септември 2018 г.
Такса правоучастие: 100 лв. (за редовни участници)
80 лв. (за членове на СУБ, АСТЕЛ и СЕЕС)
50 лв. (за пенсионери, студенти и докторанти)
Тематичните направления на конференцията са:
1. Електронни съобщения, политики и регулации. Цифрово включване.
2. Електронно управление: Е‐правителство, киберсигурност.
3. Мобилни комуникации. Управление на радиочестотния спектър.
4. Широколентов интернет. Интернет на нещата и интернет на хората.
5. Комуникационни и информационни технологии.
6. Съобщителни мрежи и телетрафик – политика, планиране и управление.
7. NGN. Мрежи на бъдещето. Софтуерно дефинирани мрежи, облачни
комуникации.
www.nacid.bg

стр.19

е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

09/2018

8. Комуникационни вериги, сигнали и системи.
9. Комуникационна свързаност, суперкомпютри, изкуствен интелект.
10. Икономика и маркетинг на електронните съобщения.
11. Съвременни аспекти на пощенските услуги.
12. Обучение в областта на телекомуникациите.
Повече информация: http://ceec.fnts.bg/telecom/

ІV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕДИИ И
КОМУНИКАЦИИ НА 21. ВЕК” (8 – 9 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, България
Краен срок за заявяване на участие: 1 октомври 2018 г.
Такса правоучастие: 20 лв.
Конференцията предоставя възможност на учени, преподаватели от различни
университети, журналисти, практици и експерти да представят своите тези,
наблюдения и резултати от научни изследвания по проблеми от теорията и
практиката на журналистиката, медиите, пиара, рекламата, маркетинга и други
сфери на масовите комуникации. Темата на конференцията за 2018 г. е
„Журналистика и връзки с обществеността – модели на взаимодействие”.
Предвидените за разглеждане тематични области са: журналистика, връзки с
обществеността, реклама и маркетинг, медийни и комуникационни
изследвания, езиковедски изследвания в сферата на масовите комуникации.
Повече информация: http://www.uni‐vt.bg/

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.

www.nacid.bg

стр.20

е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

09/2018

‐
‐
‐
‐
‐
‐

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/

ХVІІ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО
УЧАСТИЕ „БИБЛИОТЕКИ – ЧЕТЕНЕ – КОМУНИКАЦИИ”
(15 – 16 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: Народна библиотека „Петко Р. Славейков” – Велико Търново, България
Краен срок за заявяване на участие: 15 октомври 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Научният форум е посветен на 190‐годишнината от рождението на отец Матей
Преображенски – виден български възрожденец и просветител, и на детската
книга и четенето в ранна възраст. Конференцията обхваща теми в областта на
библиотечните и информационните науки, книгознанието, литературната
история, печатните комуникации и медиите.
Повече информация: http://www.libraryvt.com/

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, фолклористика и етнология:
съвременни реалности.
‐ Медиевистиката: слово, образ и мелодика.
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‐
‐

Нови медии, театър и кино. Художествена условност и виртуална
реалност.
Езиково и литературно образование: предизвикателства и възможности.
Преводът: теория и практика.

Предвижда се публикуването на докладите след процедура по анонимно
рецензиране.
Повече информация: https://philol‐forum.uni‐sofia.bg/

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „НОВИТЕ УТОПИИ”
(6 – 9 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски”, София – Априлци, България
Краен срок за заявяване на участие: 15 октомври 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Научният форум е осми по ред от ежегодни интердисциплинарни конференции,
посветени на културната история на съвременността. Организаторите
приветстват общи теми по поставени въпроси на конференцията (достъпни на
интернет страницата на събитието), както и анализи и представяния на
конкретни социални казуси, специфични научни хипотези, процеси във
философията, науката и изкуствата, художествени проекти и произведения.
Повече информация: http://culturecenter‐su.org/

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ
„МЛАДЕЖ И ИНОВАЦИИ” (7 – 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г.)
Място: гр. Серпухов, Московска област, Руска федерация
Краен срок за заявяване на участие: 1 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: няма
По време на конференцията участниците представят резултати от свои научни
изследвания, общуват по интересуващи ги теми, посещават лекции на водещи
педагози. Основните задачи на организаторите са свързани с преподаване на
методика за извършване на научни изследвания, общуване, изграждане и
развиване на умения за аргументиране на собствената гледна точка, приемане
на критика и развиване на таланта на бъдещите учени.
Повече информация: http://mon.bg/
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МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„READING PRACTICIES IN THE DIGITAL AGE” (26 НОЕМВРИ 2018 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски”, България
Краен срок за заявяване на участие: 1 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: няма информация
Конференцията има за цел да разгледа четенето в различни платформи, от кни‐
гата до екрана, чрез проучване на ролята на средата и мултимодалността, мар‐
кирани от взаимодействието между текст, образ и звук. Предвидените за раз‐
глеждане теми са свързани с мястото на четенето в епохата на интернет, бъде‐
щето на книгата, педагогическите последици от четенето на цифров екран и др.
Повече информация: http://culturecenter‐su.org/

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ ‘21”
(30 НОЕМВРИ – 1 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.)
Място: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, България
Краен срок за заявяване на участие: 2 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: 40 лв. (за български участници)
30 лв. (за задочно участие)
20 евро (за чуждестранни участници)
20 лв. (за докторанти)
Симпозиумът е ориентиран към широк кръг от професионалисти, ангажирани с
проблемите на историческото и на географското образование в средното
училище и в университета, квалификацията на педагогическите специалисти и
др. Обособените тематични направления са следните:
‐ 2030: Съвременното образование – между реформата и практиката.
‐ Мисия Учител – между университетската аудитория и класната стая.
‐ Рецепти за промяна: как преподаваме компетентностите на 21. век в
класната стая.
‐ Интердисциплинарен
подход
към
формирането
на
ключови
компетентности в обучението.
‐ Open space: приложение на ИКТ в съвременното училище.
‐ Интерактивна образователна среда.
‐ РеСтарт: Музеи и Училище.
‐ Методи за формиране на критическо мислене.
‐ Съвременни методи и технологии на обучение.
‐ Гражданското образование – иновации и преподаване в условията на
новия държавен образователен стандарт.
‐ Иновационни стратегии в българското образование.
‐ Диагностични аспекти в педагогическия процес.
www.nacid.bg

стр.23

е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

09/2018

Предвижда се представените текстове да се публикуват в сборник на
електронен и хартиен носител.
Повече информация: http://www.uni‐vt.bg/

INTERNATIONAL CONFERENCE ON „LANGUAGE, IDENTITY AND
EDUCATION IN MULTILINGUAL CONTEXTS – LIEMC19”
(14 – 16 ФЕВРУАРИ 2019 Г.)
Място: Университет на Йорк, Великобритания
Краен срок за заявяване на участие: 15 ноември 2018 г.
Такса правоучастие: 180 евро (ранна регистрация за редовни участници)
120 евро (ранна регистрация за докторанти)
240 евро (за редовни участници)
160 евро (за докторанти)
Конференцията
разисква
всички
аспекти
на
лингвистичните
и
социолингвистичните компетентности и практики на лицата билингви и
мултилингви, които пресичат съществуващите социални и лингвистични
граници, възприемайки или адаптирайки се към нови и застъпващи се
лингвистични пространства. Предвидените за разглеждане теми включват:
многоезично образование, грамотността в условията на многоезичие
(pluriliteracy), интеркултурни и глобализационни въпроси на мултилингвизма и
др.
Повече информация: https://liemc19.wordpress.com/
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД
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.
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Представени са основни характеристики на процеса на оценяване в Австрия,
Германия, Гърция, Естония, Испания, Латвия, Нидерландия, Полша, Румъния,
Финландия, Франция, Чехия и Швеция.

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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ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ДЪРЖАВИ
Реферативен обзор, 28 стр.
В реферативния обзор е представена обща информация за основните
характеристики на ученическите стипендии в 21 европейски държави. Посочено
е, че във всички държави в Европа са изградени системи за подпомагане на
учениците, като тези системи се различават по вид на стипендиите, критерии за
присъждане и образователно ниво, на което се предоставят.

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ
Фактографска справка, 14 стр.
Във фактографската справка са представени данните за наличието на задочна
или подобна форма на обучение в държавите членки на ЕС. Уточнено, че няма
унифицирано разбиране/дефиниция на понятието „задочна форма“ на обучение
във висшето образование, като в повечето държави в Европа институциите за
висше образование се ползват с автономия при вземането на решения дали да
предлагат програми за обучение в други форми освен редовна.
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