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НАЦИД

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
НОМИНАЦИИ ЗА НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ
2019 Г.
Краен срок: 15 юли 2019 г.
Всеки желаещ може да номинира достойна личност за един от трите раздела на
наградите, като в номинационния формуляр се указва ясно приносът на
номинираната личност в съответната област:
 „Награда Евлогий и Христо Георгиеви за образование“ се връчва на
български граждани, които със своята дейност допринасят за развитие на
българското образование във всички негови форми;
 „Награда Евлогий и Христо Георгиеви за дарителство“ се връчва на
български граждани, които, по примера на Братята, са извършили
значими дарения или са реализирали обществено значими каузи;
 „Награда Евлогий и Христо Георгиеви за бизнес“ се връчва на български
граждани, които развиват и утвърждават българския бизнес зад граница.
Повече информация: http://wp.flgr.bg/

ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И
ИНФОРМИРАНОСТ“ – 2019 Г.
Краен срок: 29 юли 2019 г.
Програмата финансово подпомага проекти на обществените библиотеки при
обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници.
Допустими кандидати за представяне на проектни предложения са обществени
библиотеки по смисъла на Закона за обществените библиотеки, вписани в
Регистъра на обществените библиотеки до края на 2018 г.
Повече информация: http://mc.government.bg/
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НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЦОНЧО РОДЕВ“ ЗА РАЗКАЗ НА
ИСТОРИЧЕСКА ТЕМА „ИЗПИТАНИЕ“
Краен срок: 30 юли 2019 г.
Конкурсът се организира от община Провадия и народно читалище „Алеко
Константинов 1884“, и е посветен в памет на българския писател Цончо Родев.
Рпаво на участие в конкурса имат ученици от цялата страна, от VII до XII клас,
участието е индивидуално.
Церемонията по награждаване на победителите ще се състои на 20 септември
2019 г., в гр. Провадия.
Повече информация: http://ruo-sofia-grad.com/

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА НАЙ-ДОБЪР МЛАД УЧЕН НА
АЛМА МАТЕР ЗА 2019 Г.
Краен срок: 31 юли 2019 г.
За XI поредна година Столична община ще награди най-добрия млад учен на
Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Целта е да се потвърди
признанието към младото поколение учени от всички научни области.
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.
Предложенията трябва да се заявят при главния секретар на Софийския
университет.
Повече информация: https://www.uni-sofia.bg/

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО В ТУРЦИЯ – УЧЕНИЧЕСКА
ОБРАЗОВАТЕЛНА ЕКСПЕДИЦИЯ
Краен срок: 31 юли 2019 г.
Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО отправя покана за включване
в ученическите образователни експедиции „Културно наследство на ЮНЕСКО в
Турция“ с посещение на Одрин, Троя, Бергама, Кушадасъ, Ефес, Дидим, Измир,
Айвалък и Килитбахир.
Период на провеждане: Есенна експедиция – 31 август – 6 септември 2019 г.
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Право на участиe имат ученици от VIII и по-горен клас. По изключение се допуска
участие и на ученици от по-долен клас по преценка на учителя/директора.
Групата трябва да е от минимум 11 участници: 10 ученици и 1 ръководител.
Повече информация: http://nnek-unesco.org/

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В НАЦИОНАЛНАТА
ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА
Краен срок: 12 август 2019 г.
Министерството на образованието и науката обявява конкурс за проектни
предложения за включване в „Националната пътна карта за научна
инфраструктура“, актуализирана през 2017 г.
Повече информация: http://www.mon.bg/

ПРОГРАМА „ПРЕДПРИЕМАЧИ В НАУКАТА“
Краен срок: 31 август 2019 г.
Програмата „Предприемачи в науката“ е разработена от Фондация „Карол
Знание“ за подкрепа на български млади учени, които работят по значими
научни теми и проекти с практическа приложимост.
Основната цел на проекта е изграждане на предприемаческо мислене и умения,
които ще позволят на учените да търсят най-адекватното продължение на своята
научна работа към индустрията, създаване на партньорства, осигуряване на
финансиране, стартиращ бизнес, патент или друг вид реализация.
В Програмата през 2019 г. могат да се включат докторанти и учени, защитили
докторска дисертация през последните пет години в следните направления:
 Изкуствен интелект;
 Автоматизация;
 Инженерни науки;
 Нови технологии.
Програмата включва два етапа:
 Обучение „Предприемачи в науката“ и
 Конкурс за годишна стипендия „Предприемач в науката“ с награда
30 000 лв.
Повече информация: https://www.uni-sofia.bg/
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ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ДЖОН АТАНАСОВ“ НА ПРЕЗИДЕНТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Краен срок: 10 септември 2019 г.
Наградата се връчва на изявили се в световен мащаб млади български учени и
изследователи в областта на компютърните науки. Сред лауреатите на
президентската награда са ръководители на изследователските центрове на
водещите научно-изследователски институти и мултинационални компании.
През тази година участниците в конкурса ще се съревновават в следните
категории:
-

Награда „Джон Атанасов“ на Президента на Република България;

-

Две Грамоти „Джон Атанасов – Ученици и техните преподаватели“ –
първата за успехи, постигнати през годината от екип ученикпреподавател в международните олимпиади по информатика, и
втората – за успехи, постигнати през годината от екип ученикпреподавател в международните олимпиади по информационни
технологии;

-

Грамота „Джон Атанасов – за проект с голям обществен принос“ и

-

Грамота „Джон Атанасов – за дебютен пробив в областта на
компютърните технологии“.

Повече информация: http://www.evrika.org/

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ,
ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Краен срок: текущ
ВАЖНО: За да бъде разгледано от ВНЕК и ИС на ФНИ и да бъде подписан
договор за финансиране достатъчно време преди провеждане на форума,
препоръчително е проектното предложение да бъде подадено до:
-

1-ви ноември на предходната година – за международни форуми,
които се провеждат от 1-ви януари до 31-ви юли на следващата година.

-

1-ви юни на настоящата година – за международни форуми, които се
провеждат от 1-ви юли до 31-ви декември на настоящата година.

Целта на процедурата е да подпомогне провеждането на международни научни
форуми на принципа на споделеното 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.
www.nacid.bg
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Допустими кандитати: 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.
Повече информация: https://www.fni.bg/

УЧЕНИЧЕСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2019
Краен срок: 30 септември 2019 г.
Ученическият институт на БАН приема проекти за участие в шестата Ученическа
научна сесия, която ще се проведе през ноември 2019 година и ще бъде
посветена на 150-годишнината от основаването на Българското книжовно
дружество, чийто приемник днес е БАН.
Учениците могат да избират за своите проекти естествените, хуманитарните и
обществените науки и техните приложения. Ще се приемат за разглеждане и
проекти от областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства. Те могат
да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение
(рисунка, етюд, пластика, дърворезба), придружено от пояснителен текст.
Учениците, чиито разработки са отличени от журитата, получават достъп до
библиотечни и научно-изследователски ресурси, с които разполага Българската
академия на науките, както и научно ръководство за насърчаване, развитие и
израстване в избрана от ученика научна област или област на изкуството.
Право на участие имат ученици от VIII до XII клас.
Повече информация: http://www.bas.bg/

XXXVI НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ –
СТАРА ЗАГОРА
Краен срок: 30 септември 2019 г.
Дата и място на провеждане: 01 ноември 2019 г., гр. Стара Загора.
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 –
01.11.2019 г. (родени след 1 ноември 1994 г.), които нямат издадена
стихосбирка.
Всеки кандидат има право да представи от 5 до 10 поетични творби.
Повече информация: http://kultura-kn.info/
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ДВАНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО
ТВОРЧЕСТВО И ЖУРНАЛИСТИКА „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ – РУСЕ
Краен срок: 07 октомври 2019 г.
Целите на конкурса са развиване на творческото въображение и талант.
Укрепване на човешките ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно
уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност.
Споделяне на литературни дарби и създаване на творчески контакти.
В конкурса могат да участват ученици от II до XII клас, чиито творби са в областта
на художествената литература и журналистиката.
За първа възрастова група и в двата раздела темата е една – „Детско лято“.
Темите за втора и трета възрастови групи са по раздели:
 За литературно творчество – „Разбираш цялата нелепост на този див,
объркан свят“ и
 За журналистика – „Който малко мисли, много греши“.
Повече информация: http://www.ekip101.com/

КОНКУРС ЗА ЕСЕТА НА ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ В ПАМЕТ НА ПРОФ.
ДИН ПЛАМЕН С. ЦВЕТКОВ
Краен срок: 30 октомври 2019 г.
Конкурсът за есета на докторанти и постдокторанти е на тема: „Вяра – наука –
авторитет“. Организира се от УПИЗ „Проф. Пламен С. Цветков”“ към
Департамент „История“ на Нов български университет, гр. София.
Наградите за класираните участници са съответно: 500, 300 и 200 лв. с
възможност за публикация на есетата в издания на НБУ и в престижни
тематични списания.
Класирането и връчването на наградите и сертификатите ще се извърши на 15
ноември 2019 г., в зала 214 I „Проф. дин Пламен Цветков“.
Повече информация: https://news.nbu.bg/

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

ПРОГРАМА „ТАЛАНТИ“ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“
Краен срок: постоянен
Програмата има за цел да подпомага обучението на талантливи младежи, да
подкрепя участието им в научно-технически изяви. Стимулира се провеждането
на специализирани школи, университети, международни конгреси, симпозиуми
и други научни изяви.
Повече информация: http://www.evrika.org/

ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“
Краен срок: постоянен
Програмата има за цел да подпомага научните изследвания на млади учени във
фундаменталните и приложни области на науката, техниката и технологиите и по
този начин да осигурява възможност за научна изява и развитие, да стимулира
привличането на млади хора в научни изследвания. Чрез нея се финансират
научни изследвания и публикации в престижни научни издания на млади учени
до 35 години или младежки колективи, в които младите хора на възраст до 35
години са не по-малко от 75.
Повече информация: http://www.evrika.org/

ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИЯ, ИЗДАНИЯ, ИЗЯВИ И МЕЖДУНАРОДНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО“ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“
Краен срок: постоянен
Чрез програмата „Информация, издания, изяви и международно
сътрудничество“ се организират дейностите, свързани с информационното
осигуряване и разпространението на научно-технически знания сред младежта и
децата, организирането на изяви за наука, техника, технологии и управление –
конкурси, симпозиуми, семинари, кръгли маси, школи, научно-технически
състезания, олимпиади, изложби, както и насърчаването международното
сътрудничество на младите хора в областта на науката, техниката, технологиите
и управлението.
Повече информация: http://www.evrika.org/
www.nacid.bg
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
YOUTH4REGIONS – ПРОГРАМА ЗА АМБИЦИОЗНИ ЖУРНАЛИСТИ
Краен срок: 15 юли 2019 г.
Период и място на провеждане на програмата – 06-11 октомври 2019 г.,
Брюксел, Кралство Белгия.
Youth4Regions е програма на Европейската комисия, която помага на студенти
по журналистика и млади журналисти да открият какво прави ЕС в техния
регион, тя свързва журналистиката и регионалната политика на ЕС.
Програмата предлага:
- Обучения по журналистика и регионалната политика на ЕС;
- Възможност за получаване на менторство от утвърдени журналисти;
- Работа с известни журналисти по време на Седмицата на регионите на ЕС;
- Посещения на медийни централи и институции на ЕС и
- Уникална възможност за участие като журналист в прес-пътувания на ЕК в
държавите-членки.
Критериите за кандидатстване са:
- гражданство на ЕС или съседна страна и
- възраст от 18 до 30 години и демонстриране на реален интерес към
журналистиката чрез проучвания и/или професионален опит.
Допускат се само студенти по журналистика и журналисти с опит до 2 години.
За участие следва да се изпрати кратка статия (400-1000 думи) или кратък
видеорепортаж (2-3 минути), песветен/а на проект, съфинансиран от
Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд. Темата е по
избор на кандидатстващия.
Разходите за настаняване и пътни разходи се покриват от Европейската комисия.
Повече информация: https://ec.europa.eu/
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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/12/2019 ПРОГРАМА
„ЕРАЗЪМ+“, КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 3 — ПОДКРЕПА ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА
ПОЛИТИКАТА
Краен срок: 18 юли 2019 г.
Проектите в рамките на „Обединена европейска младеж“ имат за цел създаване
на мрежи за насърчаване на регионалните партньорства, които да бъдат
осъществявани в тясно сътрудничество с млади хора от цяла Европа (държави по
програмата „Еразъм+“). Мрежите ще организират обмен, ще насърчават
провеждането на обучения (например за младежки лидери) и ще предоставят
възможност на младите хора сами да създават съвместни проекти.
„Обединена европейска младеж” цели да подкрепи инициативи от поне пет
младежки организации от пет различни допустими държави по програмата
„Еразъм+“ с цел споделяне на техните идеи за ЕС, да насърчи по-широкото
гражданско участие и да спомогне за утвърждаването на чувството за
европейско гражданство. Инициативата има за цел да обедини европейската
младеж от цяла Европа: Източна, Западна, Северна и Южна.
Тематичните приоритети са активно гражданство, изграждане на мрежи,
европейски цели и европейско гражданство, демократично участие,
демократична устойчивост и социално приобщаване във връзка с младежта.
Участващите организации могат да бъдат:
- организации с нестопанска цел, асоциации и НПО, включително
европейски младежки НПО;
- социални предприятия;
- публични органи на местно, регионално или национално равнище,
- асоциации на региони;
- европейски групи за териториално сътрудничество и
- органи със стопанска цел, които осъществяват дейност в областта на
корпоративната социална отговорност, създадени в държава по
програмата „Еразъм+“.
Повече информация: https://eur-lex.europa.eu/
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2019 #BEINCLUSIVE EU SPORT AWARDS
Краен срок: 23 юли 2019 г.
Конкурсът на Европейската комисия за награди #BeInclusive EU Sport ще отличи
организациите, които използват силата на спорта, за да увеличат социалното
включване на групите в неравностойно положение.
Конкурсът е отворен за всяка организация или публичен орган, създаден в една
от страните по програма „Еразъм +“, които успешно са разработили спортни
проекти, насочени към социално включване на етнически малцинства, бежанци,
хора с увреждания, младежки групи в риск или друга група които са изправени
пред трудни социални обстоятелства.
Ще бъдат избрани и наградени 9 проекта, състоящи се от 3 победители и 6
финалисти. Печелившите проекти и финалисти ще бъдат популяризирани, за да
вдъхновят други организации и хора в Европа. Спечелилите проекти ще получат
по 10 000 EUR. Шестте други финалисти ще получат по 2 500 EUR.
Повече информация: https://ec.europa.eu/

СЪСТЕЗАНИЕ YOUTH CITIZEN ENTREPRENEURSHIP
Краен срок: 31 юли 2019 г.
Конкурсът на Европейската комисия за награди #BeInclusive EU Sport ще отличи
организациите, които използват силата на спорта, за да увеличат социалното
включване на групите в неравностойно положение.
Конкурсът е отворен за всяка организация или публичен орган, създаден в една
от страните по програма „Еразъм +“, които успешно са разработили спортни
проекти, насочени към социално включване на етнически малцинства, бежанци,
хора с увреждания, младежки групи в риск или друга група които са изправени
пред трудни социални обстоятелства.
Ще бъдат избрани и наградени 9 проекта, състоящи се от 3 победители и 6
финалисти. Печелившите проекти и финалисти ще бъдат популяризирани, за да
вдъхновят други организации и хора в Европа. Спечелилите проекти ще получат
по 10 000 EUR. Шестте други финалисти ще получат по 2 500 EUR.
Повече информация: https://ec.europa.eu/

www.nacid.bg

стр.12

е-бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

7/2019

XI МЕЖДУНАРОДЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФОРУМ „СЪВРЕМЕННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ: ПОСТИЖЕНИЯ, ОПИТ, ПРАКТИКА“
Краен срок: юли 2019 г.
Период на провеждане на форума – 04-08 ноември 2019 г.
Международният педагогически форум IPF-2019 ще се проведе едновременно в
пет страни и градове по света – Варшава, Хелзинки, Сингапур, Вашингтон и
Берлин. За най-добрите учители от всички страни на света участието във форума
е безплатно.
Международният педагогически форум е традиционна среща на учители и
възпитатели, учени, експерти, ръководители на образователни учреждения,
психолози и други специалисти за обмяна на практически опит, за повишаване
на професионалната им квалификация, за неформално общуване, тя дава и
началото на международно сътрудничество между специалистите в областта на
съвременното образование.
В програмата на Форума са предвидени кръгли маси по актуални проблеми на
образованието, майсторски класове, презентации на иновационен опит,
консултации, педагогически дискусии.
Участието във форума може да бъде безплатно; индивидуално (платено) или
дистанционно.
Повече информация: https://www.education-forum.com/

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА КУЛТУРНИ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ
Краен срок: 12 август 2019 г.
Период на провеждане: 18.03. – 19.10.2019 г.
Този глобален проект има за цел да подпомогне млади предприемачи (на
възраст между 15-35 г.) за създаването на един по-мирен свят. Участниците
трябва да изпратят своите иновативни идеи и проекти, като в тях да се вложени
един или повече от 17-те цели на устойчивото развитие и отговорят на найважните социални, икономически, екологични, здравни и правителствени
предизвикателства на нашето време.
Повече информация: https://www.entrepreneurship-campus.org/
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ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН НА АЗИАТСКО-ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ
АСЕМ – ASEM DUO
Краен срок: текущ
Програмата за образователен обмен на АСЕМ – ASEM DUO e важна форма на
взаимодействието между Европа и Азия в областта на образованието. Обменът
по линия на Програмата ASEM DUO се осъществява на основата на подписани
двустранни споразумения за сътрудничество между университети от Европа и
Азия, като участващите в инициативата университети периодично обявяват
конкурси за кандидатстване по линия на Програмата. Студенти и преподаватели
от Европа могат да кандидатстват в университети в Азия и обратно.
Повече информация: http://www.asemduo.org/

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА НА СТУДЕНТСКИ
ИЗЛОЖЕНИЯ В ИНДИЯ
Краен срок: текущ
Отправена е покана за участие на български висши училища на предстоящите
форуми на BEGIN Group, организатор на пролетни и есенни изложения за
кандидат-студенти, в Делхи, Мумбай и Бангалор, през есента на 2019 г. и
пролетта на 2020 г.
BEGIN Group е международна организация за образователни изложения,
създадена през 1999 г. Всяка година се провеждат над 50 образователни
събития в Индия, Тайланд, Виетнам, Украйна, Германия и ОНД.
Повече информация: https://begingroup.com/

КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАМКОВА
ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“
Краен срок: различен (до юли 2019 г.) за отделните конкурси
Обявени са 335 конкурсни сесии по приоритетни стълбове „Социални
предизвикателства“, „Водещи технологии в индустрията“, „Високи постижения в
научната област“ и др.
Пълният списък, с отворените и предстоящи конкурси, е публикуван на интернет
сайта на Рамковата програма, поддържан от Министерството на образованието
и науката.
Повече информация: http://horizon2020.mon.bg/
www.nacid.bg
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OPEN CHALLENGING CURRENT THINKING
Краен срок: 8 септември 2019 г.;13 май 2020 г.
Проектите следва да са в областта на авангардни интердисциплинарни
изследвания с висока степен на риск/въздействие, които имат всички изброени
по-долу основни характеристики (FET gatekeepers):
- Радикална визия;
- Прогресивна технологична цел и
- Амбициозни интердисциплинарни изследвания.
Повече информация: http://ec.europa.eu/

МЕЖДУНАРОДНОТО СТУДЕНТСКО БИЕНАЛЕ
В АКАДЕМИЯТА ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА В ОСИЙЕК, ХЪРВАТИЯ
Краен срок: 05 октомври 2019 г.
Международното студентско биенале в Академията за изкуства в Осийек,
Хърватска на тема „Красота“.
Студентите могат да изпращат визуален материал и кратко описание на работата
си до 5 октомври 2019 г.
Разходите по транспорта и настаняването се поемат от самите участници.
Изложбата е планирана за края на 2019 г., когато ще бъдат връчени три
официални награди. Наградените творби са планирани да бъдат представени на
изложба през 2020 г.
Повече информация: http://studentbiennial.com/

ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ГРАНТОВЕ ЗА БЪЛГАРИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, КАКТО И
ПРОГРАМИ, КОИТО УКРЕПВАТ БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИТЕ ВРЪЗКИ.
Краен срок: постоянен
Посолството на САЩ в България предлага възможности за финансиране (до
15000 USD) на лица и организации, действащи в различни области.
Програмите могат да включват, но не се ограничават до:
- Образователни науки, технологии, инженерство и математика (STEM);
- Медийна грамотност и свобода;
- Младежки нововъведения и лидерство;
- Развитие на концепцията за САЩ;
www.nacid.bg
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-

Образование;
Изкуство и култура;
Гостуващи американски експерти и
Предприемачество.

Повече информация: https://bg.usembassy.gov/

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2019 – EAC/A05/2018,
ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ
Краен срок: различен за различните действия
Поканата за представяне на предложения обхваща следните действия на
Европейския корпус за солидарност:
- доброволчески проекти – краен срок 1 октомври 2019 г.;
- доброволчески екипи във високоприоритетни области – краен срок
28 септември 2019 г.;
- стажове и работни места – краен срок 1 октомври 2019 г.;
- проекти за солидарност – краен срок 1 октомври 2019 г.
Могат да кандидатстват за финансиране публични и частни организации, както и
групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за
солидарност.
Общият бюджет, заделен за настоящата покана за представяне на предложения,
възлиза на 96 322 671 EUR и се основава на годишната работна програма за
2019 г. на Европейския корпус за солидарност.
Повече информация: https://eur-lex.europa.eu

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА
„ЕРАЗЪМ+“ ЗА 2019 Г.
Краен срок: различен за различните действия
Пооканата за представяне на предложения обхваща следните действия от
програмата „Еразъм+“ със съответните срокове:
Ключова дейност 1:
- Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 октомври 2019 г.
Ключова дейност 2:
- Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 октомври 2019 г.
Ключова дейност 3:
- Проекти за диалог на ЕС за младежта – 1 октомври 2019 г.
Повече информация: https://eur-lex.europa.eu/
www.nacid.bg
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
СТАЖОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Краен срок: 30 юни и 30 ноември 2019 г.
За стаж през периода октомври-февруари – срокът за кандидатстване е 30 юни,
за стаж през периода март-юли 2020 г. срокът за кандидатстване е 30 ноември
2019 г.
Парламентът предлага няколко варианта за стажове в рамките на своя
секретариат, за да предостави възможности за професионално обучение и за подобро разбиране на това какво е Европейският парламент и какво прави.
Предоставят се възможност за стаж и за хора с увреждания.
Повече информация: https://ep-stages.gestmax.eu/

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ „АЛТЕРНАТИВНИ И ДОПЪЛВАЩИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА
ЗА КОМУНИКАЦИЯ“
Краен срок: 16 юли 2019 г.
Място и период на провеждане: гр. Варна, 18-19 юли 2019 г.
Програмата е одобрена със заповед № РД09-423/22.01.2017 г. на Министъра на
образованието и науката. Обучението е с продължителност 16 часа
(присъствени) и носи 1 кредит.
Подходящо е за учители от детски градини и училища – начален курс, логопеди,
психолози, рехабилитатори, социални работници и други, работещи с деца със
специални потребности.
Повече информация: https://karindom.org/

СТАЖ В СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
Краен срок: 30 септември и 30 април всяка година
Всяка година Съдът на Европейския съюз предлага ограничен брой платени
стажове с максимална продължителност от пет месеца. Стажовете обикновено
се провеждат в Дирекцията за изследвания и документация, Информационната
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служба, Генералната дирекция за писмени преводи или Дирекция „Устни
преводи“.
Повече информация: https://europa.eu/

СТАЖ ПО ПРОГРАМА „УНИКА АКАДЕМИЯ“
Краен срок: текущ
За втора поредна година застрахователна компания УНИКА стартира проекта
„УНИКА Академия“. Това е платена стажантска програма, ориентирана към
професионалните и образователни потребности на младите хора в България.
Целта на Академията е да запознае стажантите със спецификите на
застрахователния бранш.
Програмата е с продължителност от 3 до 6 месеца и е изцяло съобразена с
натовареността и образователните потребности на студентите. Стажантите имат
възможност да кандидатстват в четири отделни профила – продажби, финанси,
застраховане и право, в зависимост от индивидуалните си професионални
интереси. В процеса на своя стаж студентите ще работят съвместно с няколко
екипа и ще се включат в разнообразни проекти на различни дирекции.
Повече информация: https://www.uniqa.bg/

ПРОГРАМА DIGITAL OPPORTUNITY TRAINEESHIPS
Краен срок: съгласно графика за стажове по „Еразъм+“
Инициативата за обучение, финансирана от ЕС, цели да помогне на компаниите
да запълнят свободните работни места за кандидати с цифрови умения. Digital
Opportunity Traineeships разполага с бюджет от 10 милиона евро и ще осигури
придобиването на специфични цифрови умения в реална работна среда в
европейска страна, различна от собствената, на близо 6 000 студенти и наскоро
завършили. Инициативата е в периода от юни 2018 г. до 2020 г.
За компании:
Програмата цели да привлече компании (от МСП до големи предприятия), които
имат капацитет да обучават студенти в реална работна среда, но нямат
ресурсите или времето да организират свои собствени стажантски програми.
За студенти:
Студентите могат да кандидатстват за стажове чрез своите университети,
следвайки установените от университета процедури за стажове по „Еразъм+“.
Стажовете ще се провеждат от юни 2018 г. до края на 2020 г. Те могат да бъдат с
продължителност от 2 до 12 месеца.
Повече информация: http://youthub.bg/
www.nacid.bg
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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 2019 – EAC/A05/2018
ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ
Краен срок: индивидуален за всяко действие
Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране по
линия на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора,
регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да
кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.
Поканата за представяне на предложения обхваща следните действия на
Европейския корпус за солидарност:
1. Доброволчески проекти – краен срок 1 октомври 2019 г.
2. Доброволчески екипи във високоприоритетни области – краен срок
28 септември 2019 г.
3. Стажове и работни места – краен срок 1 октомври 2019 г.
4. Проекти за солидарност – краен срок 1 октомври 2019 г.
Повече информация: https://europa.eu/

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН СТАЖ ЗА СТУДЕНТИ В ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ЕС В САЩ
Краен срок: 01 юли 2019
Стажът започва през месец септемрви 2019 г. и е подходящ за студенти, които
все още не са завършили своето образование. Продължителността му е до 6
месеца в следните области:
1. Икономика и финансови въпроси;
2. Глобални проблеми и иновации;
3. Политика, развитие и сигурност;
4. Преса и публична дипломация и
5. Търговия.
Условията, при които се провежда стажа, са специфични в зависимост от
областта на обучение, която избере всеки одобрен кандидат.
Кандидатите трябва да изпратят следните документи на имейл адрес DelegationUSA-Internships@eeas.europa.eu
–
подробна
Europass
автобиография;
мотивационно писмо, в което описват защо искат да участват в стажа; писмо от
университета с искане за участие в задължителния стаж; формуляр за
кандидатстване.
Повече информация: https://eeas.europa.eu/headquarters
www.nacid.bg
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ЛЯТНА СТАЖАНСКА ПРОГРАМА НА „SIEMENS“
Краен срок: текущ
Компанията „Siemens“ търси открити към света, креативни млади хора, които са
готови да работят целенасочено и имат интереси в сферата на науката и
технологиите.
Стажанската програма е подходяща за кандидати, които завършват и/или
наскоро са завършили своето образование в техническа и икономическа
специалност. Те следва да притежават – успех над средния; широк спектър от
интереси; добро владеете английски или немски език; добра компютърна
грамотност. Професионален опит от практиката се счита за предимство.
Обичайната продължителност на програмата е между един и три месеца, като
стажът е платен и се провежда в централния офис на „Siemens“ в гр.София, ул.
„Кукуш“, № 2.
Повече информация: https://w5.siemens.com

3-МЕСЕЧЕН СТАЖ В NUREMBERG ACADEMY
Краен срок: текущ
„International Nuremberg Principles Academy“ (Nuremberg Academy) е фондация,
създадена за насърчаване на международното наказателно право. Основен
приоритет за нея 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 за 3-месечни стажове в областите –
организиране на събития, преса и научни изследвания.
Повече информация: https://www.nurembergacademy.org/about-us/job-offers

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ДОКТОРАНТСКИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Краен срок: 31 август 2019
Висшето училище по социални науки в гр. Бамберг, Германия (Bamberg Graduate
School of Social Sciences) обявява конкурс за стипендии за докторантски научни
изследвания (DAAD Scholarships).
Стипендиите са в размер на 1200 евро месечно и се отпускат в рамките на
програмата „DAAD Graduate School Scholarship Programme“ (DAAD GSSP) за срок
до 4 години. Първоначално се отпускат за срок от 1 година, като удължаването
www.nacid.bg
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на периода зависи от положителната оценка и напредъка, постигнат от
участниците през преходната година.
Кандидатите за участие трябва да притежават магистърска степен в някоя от
следните области – социология, политология, икономика, статистика,
демография, педагогика или психология.
Повече информация: https://www.uni-bamberg.de/en

www.nacid.bg
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КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
РАБОТНА СРЕЩА „ADVANCED MATERIALS“ ПО ПРОЕКТ H2020
MATERIALS NETWORKING (21 – 25 ЮЛИ 2019 Г.)
Място: Св. св. Константин и Елена, Варна, България
Краен срок за заявяване на участие: не е посочен
Такса правоучастие: няма информация
Работната среща е четвърта по ред, като в нея са заявили участие с научни
доклади и презентации учени от четирите партньорски организации на проекта
– Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“, България, който е и
координатор на проекта, Университета в Кеймбридж, Великобритания, Макс
Планк Институт за полимерни изследвания, Германия и Факултета по химия на
Университета в Барселона, Испания.
Планирано е пленарни лекции да изнесат проф. Линдзи Гриър, ръководител на
Училището по физически науки и професор по материалознание в Департамента
по материалознание и металургия, Университет в Кеймбридж, Великобритания
и проф. Пер Алемани, Факултет по химия на Университета в Барселона, Испания.
Сред лекторите на Четвъртата работна среща „Advanced Materials“ ще бъдат и
проф. Васант Кумар, професор Рут Камерън, проф. Зоуи Барбър, проф. Крис
Пикар, всички от Департамента по материалознание и металургия на
Университета в Кеймбридж, Великобритания, д-р Калоян Койнов, ръководител
на група „Физика на междуфазови повърхости“, Макс Планк институт за
полимерни изследвания, д-р Станислав Балушев, ръководител на група
„Фотофизична химия“, Макс Планк институт за полимерни изследвания и др.
Предвидено е работната среща да завърши със заседание на Комитета за
наблюдение на проекта, на което да бъде обсъдена реализацията на основните
дейности на проекта до момента, както и предстоящи отчетни дейности до
неговия край.
Повече информация: https://www.uni-sofia.bg/
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ХVІІ НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО
УЧАСТИЕ „ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК“
(1 НОЕМВРИ 2019 Г.)
Място: Университет по библиотекознание и информационни технологии
Краен срок за заявяване на участие: 19 юли 2019 г.
Такса правоучастие: 80/100 лв. (за български граждани)
40/60 лв. (за студенти, докторанти и млади учени)
40/50 евро (за чуждестранни граждани)
Конференцията е посветена на Деня на народните будители, като нейната цел е
наред с честването да се даде възможност на научната общност да представи и
да се запознае с постиженията в различни тематични области на знанието.
Приемат се заявки за участие в следните секции:
-

Книжовност и хуманизъм;

-

Културно наследство – история, съвремие и перспективи;

-

Информационни технологии и дигитални трансформации в обществото
на знанието;

-

Сигурност – предизвикателства в ХХІ век и

-

Университетска младежка академия за управление на знания – секция
за студенти и докторанти.

Повече информация: https://buditeli.unibit.bg/

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СТАРОПЛАНИНСКИЯТ РЕГИОН – МИНАЛО,
НАСТОЯЩЕ, ПЕРСПЕКТИВИ. РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ“
(3 – 4 ОКТОМВРИ 2019 Г.)
Място: гр. Габрово
Краен срок за заявяване на участие: 31 юли 2019 г.
Такса правоучастие: няма
Целта на конференцията е да се популяризира историческото, географското,
икономическото и културното значение на региона от древността до наши дни;
да се покажат достиженията на науката в региона и страната; да се изложат
новите гледни точки на българските учени, разкриващи мястото на тези земи в
исторически, археологически, етнографски и стопански план.
Повече информация: http://h-museum-gabrovo.bg/
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ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА МАТЕРИАЛИ ЗА НОВИЯ БРОЙ НА
HIPERBOREEA (VI, 2, 2019)
Място: Букурещ, Румъния
Краен срок за заявяване на участие: 1 август 2019 г.
Такса правоучастие: 11 евро
Списанието се издава от Балканската асоциация на историците. Приемат се
статии в сферата на историческите науки, рецензии на книги, съобщения за
проведени научни форуми и др. Езиците на публикуване са английски и
френски. Всяка статия подлежи на двойно анонимно рецензиране. Очаква се
изданието да се публикува пред декември.
Повече информация: https://www.balkan-history.com/

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЦИФРОВИ НАУКИ DSIC’10
(11 – 13 ОКТОМВРИ 2019 Г.)
Място: Лимасол, Кипър
Краен срок за заявяване на участие: 13 август 2019 г.
Такса правоучастие: 325 евро (редовна регистрация, до 30 септември)
385 евро (късна регистрация, след 1 октомври)
Научният форум има за цел разпространението на оригинални
научноизследователски резултати в естествените, социалните и хуманитарните
науки. Приемат се доклади относно приложението на цифровите технологии в
следните направления:
- Изкуства и хуманитарни науки.
- Агрикултурни и хранителни технологии.
- Икономика.
- Инженерни науки.
- Околна среда.
- Финанси и бизнес.
- Медицина, фармация и обществено здраве.
- Здравеопазване, болници и рехабилитация.
- Право и Публична администрация.
- Технологии и приложни науки.
- Виртуална реалност.
- Образование и Медии.
Повече информация: https://digscience.org/
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА
СЪВРЕМИЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ“
(26 – 28 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.)
Място: гр. Шумен
Краен срок за заявяване на участие: 15 август 2019 г.
Такса правоучастие: 50/20 лв.
Конференцията се организира от Община Шумен и Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски” и е посветена на честванията по случай 130
години предучилищно образование в Шумен. Приемат се доклади в следните
тематични направления:
-

Педагогически стратегии и технологии за иновативно образование.

-

Приобщаващо образование. Гражданско, здравно, екологично и
интеркултурно образование.

-

Образователен мениджмънт.

-

Развитие на професионалните компетентности на педагогическите
специалисти.

Повече информация: http://shu.bg/

LVIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
И СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – РУСЕ НА ТЕМА „НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА
ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО ІІ“
(24 – 26 ОКТОМВРИ 2019 Г.)
Място: гр. Русе
Краен срок за заявяване на участие: 30 август 2019 г.
Такса правоучастие: 100 лв. (за членове на СУБ – клон Русе)
160 лв. (за всички участници)
Предвидените за разглеждане по време на конференцията тематични
направления са изключително разнообразни. Сред тях присъстват: методика на
обучението, педагогика и психология, образование – изследвания и иновации,
качество на висшето образование и др. В рамките на конференцията се
организира Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени, както и
съпътстващо научно събитие: кръгла маса „Проблеми и съвременни тенденции в
развитието на секторните политики на сигурността“.
Повече информация: http://conf.uni-ruse.bg/

www.nacid.bg

стр.25

е-бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

7/2019

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА „НОВИ
ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА
БЪДЕЩЕТО ІІ“ (18 ОКТОМВРИ 2019 Г.)
Място: гр. Силистра
Краен срок за заявяване на участие: 30 август 2019 г.
Такса правоучастие: 30 лв. (за български участници)
30 евро (за чуждестранни участници)
Конференцията се организира от Филиал – Силистра на Русенския университет
„Ангел Кънчев“ със съдействието на Община – Силистра и Областна
администрация – Силистра. Организаторите приемат заявки за участие с
доклади в следните тематични направления: Хуманитарни науки; Обществени
науки; Технически науки; Софтуерни и хардуерни науки; Дигитално образование
и Методика на преподаване.
Повече информация: http://conf.uni-ruse.bg/

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ПРИРОДНИ
НАУКИ – 2019“ (4 – 6 ОКТОМВРИ 2019 Г.)
Място: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Краен срок за заявяване на участие: 1 септември 2019 г.
Такса правоучастие: 80 лв. (преподаватели, научни работници)
25 лв. (студенти и докторанти)
50 лв. (учители)
Конференцията има за цел представяне, обсъждане и публикуване на научните
резултати на преподаватели, учени, докторанти и студенти в областта на
природните науки. Работата на научния форум е организирана в следните
секции:
-

Химически науки.

-

Физически науки.

-

Биоразнообразие, биомедицина, биоресурси и екология.

-

География и туризъм.

-

Дидактика и образователни политики.

Повече информация: http://shu.bg/

www.nacid.bg

стр.26

е-бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

7/2019

Х НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА И
ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“ (27 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.)
Място: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Краен срок за заявяване на участие: 1 септември 2019 г.
Такса правоучастие: 20 лв. (редовна регистрация)
10 лв. (за студенти)
Конференцията се организира от Община Варна и Съюз на учените – Варна.
Нейната цел е представяне на широката общественост и научните среди в
регионален, национален и международен мащаб на изследванията, свързани с
културата във Варна и Черноморския регион и нейната стойност днес.
Повече информация: http://www.su-varna.org/

ХХХІХ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ,
ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА „ОНГЪЛ“ (4 – 6 ОКТОМВРИ 2019 Г.)
Място: гр. Самоков
Краен срок за заявяване на участие: 2 септември 2019 г.
Такса правоучастие: 20 лв. (редовна регистрация)
10 лв. (за студенти)
Научният форум на тема „Пренасянето на сакралност (локално – регионално –
национално)“ е част от ХХХ международни Цар-Шишманови дни.
Повече информация: http://www.ongal.net/

ХVІ НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
(7 – 9 НОЕМВРИ 2019 Г.)
Място: Национален дом на науката и техниката, София
Краен срок за заявяване на участие: 15 септември 2019 г.
Такса правоучастие: Няма информация
Националната младежка научно-практическа конференция се провежда
ежегодно и дава възможност на участниците да представят свои теоретични и
експериментални разработки и постижения в широк спектър от тематични
направления, намиращи приложение в науката и практиката. Работата на
научния форум е организирана в следните секции и тематични направления:
www.nacid.bg
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Електроника, електротехника и телекомуникации; Енергетика и
енергийни ресурси; Металознание и машиностроителни технологии.
-

Втора секция: Минни науки, геология и екология; Химически науки и
технологии; Транспорт и транспортни технологии; Строителство и
геодезия.

-

Трета секция: Аграрни науки и лесотехника; Хранителни технологии;
Икономически науки; Маркетинг, мениджмънт и логистика;
Индустриален дизайн; Индустриална собственост.

Отделна секция е предвидена за ученици и ученически колективи с доклади за
разработки, реализирани по време на учебната и извънкласна дейност, от
гореизброените тематични направления.
Повече информация: http://fnts.bg/

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА УЧИТЕЛИ НА ТЕМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
(28 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски“
Краен срок за заявяване на участие: до запълване на местата
Такса правоучастие: 60 лв. (присъствено участие)
40 лв. (онлайн участие)
По време на конференцията е превидено споделянето на добри практики по
темите „Създаване на емоционална или социална интелигентност“, „Позитивно
образование“, „Създаване и развиване на умения за ХХІ в.“, „Работа с трудни
деца в детската градина или началното училище“, „Създаване на умения за
устойчивост“, „Работа с родителите“.
Повече информация: http://ruo-sofia-grad.com/

ХХІІІ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „НАУКАТА В СЛУЖБА НА
ОБЩЕСТВОТО – 2019“ (25 ОКТОМВРИ 2019 Г.)
Място: гр. Варна
Краен срок за заявяване на участие: 28 септември 2019 г.
Такса правоучастие: 50 лв. (за членове на СУБ)
70 лв. (за нечленуващи в СУБ)
60 евро (за чуждестранни учени)
25 лв. (за докторанти)

www.nacid.bg
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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, Институт по
рибни ресурси – ССА Варна, 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 2019: ХХVІІ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „НАЧИНИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО“
(31 ОКТОМВРИ – 1 НОЕМВРИ 2019 Г.)
Място: Национален дом на науката и техниката, София
Краен срок за заявяване на участие: 29 септември 2019 г.
Такса правоучастие: 300 лв. (редовна регистрация)
150 лв. (за студенти)
15 % отстъпка за членове на IEEE и CEEC
„ТЕЛЕКОМ“ е ежегодна Национална научно-техническа конференция с
международно участие, на която се представят и обсъждат широк кръг
проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи,
информационни технологии и електронно управление – от най-новите
постижения на теорията до тяхното успешно внедряване в практиката.
Тематичните направления на конференцията са:
- Телекомуникационни мрежи. Облачни комуникации. Виртуализация
на мрежовите функции.
- Безжични системи – мобилни и сателитни съобщения, безжичен
достъп, когнитивно радио.
- Софтуерно дефинирани мрежи. Мрежи за масивни данни.
- Телетрафик. Предоставяне и управление на качеството на услугата
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-

(QOS).
Интернет на нещата (IOT). Умен дом и градове. Е-здравеопазване. Подобър живот с ИКТ.
Комуникационни проблеми, суперкомпютри, изкуствен интелект,
машинно обучение.
Комуникационни електронни схеми, сигнали и системи. Обработка и
кодиране на изображението.
Електронни комуникации, политики и регламенти. Digital Switchover.
Електронен контрол: електронно управление, киберсигурност.
Оптични
комуникации.
Интелигентни транспортни
системи.
Железопътни комуникации.
Икономика и маркетинг на електронни комуникации и услуги за
пощенска доставка и
Обучение в областта на телекомуникациите.

Повече информация: http://ceec.fnts.bg/telecom/

МЕЖДУНАРОДНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИОБЩАВАЩО
ОБРАЗОВАНИЕ 2019 НА ТЕМА „СОЦИАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ“
(5 – 6 ОКТОМВРИ 2019 Г.)
Място: гр. Поморие
Краен срок за заявяване на участие: не е посочен
Такса правоучастие: 64 лв. (ранна регистрация до 19 юли 2019 г.)
80 лв. (късна регистрация след 19 юли 2019 г.)
Фокусът на конференцията, органицирана от „Центъра за приобщаващо
образование“, е социално емоционалното учене като системен подход за
развитие на социално-емоционалните умения на учениците. Освен представяне
на международния опит по тази тема, конференцията предоставя възможност за
дискусии, паралелни уъркшопи, обмяна на опит и контакти между участниците.
Повече информация: https://www.cie.bg/

ТЕОРЕТИЧЕН СЕМИНАР „ЧОВЕКЪТ – МЯРКА ЗА ВСИЧКИ НЕЩА?
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПОСТИНДУСТРИАЛНОТО
ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО“ (24 – 25 ОКТОМВРИ 2019 Г.)
Място: Технически университет – София
Краен срок за заявяване на участие: 10 октомври 2019 г.
Такса правоучастие: 40 лв.
www.nacid.bg
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Организаторите приемат заявки за участие с научно съобщение или доклад в
следните тематични направления:
1. Човекът в глобалната ситуация
- Глобализация и културна самоличност;
- Организационна култура и модерни управленски практики;
- Светогледни ориентации, ценности и социални стратегии;
- Политически трансформации в „глобалното село” – Правните и
нравствени императиви в съвременния свят.
2. Западният социокултурен модел – криза или нов хоризонт
- Модерната наука и нейните критици;
- Новите стари идеологии;
- Секуларизъм и религиозен фундаментализъм;
- Мултикултурализъм и национализъм;
- Свобода и информираност.
3. Границите на растежа
- Обществото – либерално и/или социално;
- Икономически кризи, устойчиво развитие и институционална промяна;
- Пол, демографска революция и социална стратификация;
- Екологични промени и политики;
- Естетика на технологичния прогрес.
Повече информация: http://gate.cas.bg/

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИТЕРАТУРНАТА ПЕРИФЕРИЯ: ПАМЕТ И
УПОТРЕБИ“ (6 – 7 НОЕМВРИ 2019 Г.)
Място: СУ „Св. Климент Охридски“
Краен срок за заявяване на участие: 15 октомври 2019 г.
Такса правоучастие: няма
Организаторите приемат заявки за участие по следните теми:
- Теоретични и исторически аспекти на маргиналната литература:
автори, жанрове, текстове, интерпретативни ракурси.
- Употреби и злоупотреби с литературната памет. Художествени и
критически дискурси. Идеологически контексти.
- Литературната и културната периферия: национални диалози и
глобални политики.
Повече информация: https://www.slav.uni-sofia.bg/
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ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ – 2019
Място: ПУ „Паисий Хилендарски”
Краен срок за заявяване на участие: 10 ноември 2019 г.
Такса правоучастие: няма информация
Организационният комитет приема заявки за участие в следните направления:
- Актуални тенденции в развитието на съвременния български език
(отделен том в памет на проф. д.ф.н. Иван Куцаров).
- Славистика.
- Through the Looking Glass: English Studies in Time.
- Общо и съпоставително езикознание. Балкански езици и култури.
- Langue, littérature, communication interculturelle.
- Sprache, Literatur, interkulturelle Kommunikation.
- Lengua, literatura y comunicación intercultural.
- Lingua, letteratura e comunicazione interculturale.
- Пространства русского языка, литературы и культуры в современном
мире.
- Теория и история на литературата. Сравнително литературознание.
Повече информация: http://slovo.uni-plovdiv.net/

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА СТАТИИ И МАТЕРИАЛИ ЗА НОВИЯ БРОЙ
НА СПИСАНИЕ CURRENTS IN TEACHING AND LEARNING
(ПРОЛЕТ 2020 Г.)
Място: Държавен университет на Уорчестър, САЩ
Краен срок за заявяване на участие: 15 декември 2019 г.
Такса правоучастие: няма информация
Електронното списание „Currents in Teaching and Learning“се публикува два пъти
годишно (пролет – есен) от „Центъра за преподаване и обучение“ към
Държавния университет на Уорчестър, САЩ. Неговата цел е да подобри
преподаването и обучението във висшето образование както чрез кратки
съобщения за добри практики в учебните зали, така и чрез изчерпателни
научноизследователски, теоретични, концептуални трудове или проучвания по
различни теми и предизвикателства. Темата на пролетния брой за 2020 г. е
Digital Pedagogies.
Повече информация: https://www.worcester.edu/
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ И ИЗДАНИЯ
НА НАЦИД
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИ, ЗАПИСАНИ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, В
ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕС, ЕИП И ШВЕЙЦАРИЯ.
Фактографска справка, 30 стр.
Във фактографската справка са представени възможностите за трудова заетост
на редовните студенти в 28 европейски държави. Обобщено е, че съществуват
стриктни регулации за достъп до европейския пазар на труда за студентите от
трети страни. Ограничения във връзка със заетостта на студентите са
регламентирани във вътрешните правилници на някои висши училища.

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА
ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ.
Реферативен обзор, 35 стр.
В реферативния обзор е представена концепцията за обучението по пътна
безопасност на Европейския съвет за безопасност на транспорта. Направен е
преглед на политиките и практиките в Европа, като по-специално внимание е
отделено на „Пътеводителя за добри практики в образованието по пътна
безопасност в ЕС“ и националната политика на Нидерландия.

СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА СТОПАНСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЗА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ И НАУЧНИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ФИНАНСИРАНИ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА В ЕС И САЩ.
Реферативен обзор, 47 стр.
Представени са препоръките на Световната организация за интелектуална
собственост за трансфера на технологии от университетите към индустрията.
Разгледано е националното законодателство във Великобритания, Естония,
Италия, Нидерландия и САЩ, както и конкретни институционални политики и
практики.
www.nacid.bg
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ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМИ ПО СЪВМЕСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ В
СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС.
Реферативен обзор, 37 стр.
Представени са утвърдени добри практики в издаването на съвместни дипломи
и обобщени данни за някои аспекти на съвместните програми и степени във
висшето образование в Европа. Разгледано е съвместното издаване на една
диплома от сдружени висши училища в някои страни членки на ЕС (Австрия,
Германия, Естония, Унгария, Чехия и Швейцария).

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА.
Реферативен обзор, 47 стр.
Реферативният обзор съдържа актуални данни за организацията на
предучилищното образование в европейските държави. Представена е
продължителността на задължителното образование/обучение и възраст на
учениците, информация за предоставяните и използвани дидактически
средства, както и регулацията на обучението в предучилищното образование.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В АВСТРИЯ,
РУМЪНИЯ, ФРАНЦИЯ И ХЪРВАТИЯ.
Реферативен обзор, 17 стр.
Представени са всички по-съществени данни за организационните аспекти на
учебния процес в Австрия, Румъния, Франция и Хърватия, с уточнението, че
всички европейски държави имат собствени традиции за организацията на
учебния процес в различните степени на училищното образование, като
утвърдените практики се различават не само между самите държави, но и
между отделните училища.

СТАНДАРТИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА, КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В АНГЛИЯ, ЕСТОНИЯ, НИДЕРЛАНДИЯ,
СЛОВЕНИЯ И ФРАНЦИЯ.
Реферативен обзор, 38 стр.
В реферативния обзор са резюмирани резултатите и изводите на Работната
група за училищната политика към Генералната дирекция за образование и
култура на ЕК, включително приоритетите и повтарящите се проблеми в
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първоначалното образование и обучение на педагогическите кадри. Разгледани
са основните нормативни изисквания за упражняване на учителската професия,
кариерното развитие и оценяване на педагогическия персонал във
Великобритания (Англия), Естония, Нидерландия, Словения и Франция.

ХУМАНИТАРНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В ПРОГРАМИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ
УНИВЕРСИТЕТИ.
Реферативен обзор, 22 стр.
Представени са данни за хуманитарните дисциплини в програмите за обучение
на произволно избрани технически университети в САЩ, Германия, Полша,
Румъния, Словакия и Швейцария. Уточнено е, че съществува разминаване в
обхвата на понятието „хуманитарни дисциплини” в контекста на техническите
специалности, тъй като не се откриват официални национални или
международни документи по тази проблематика.
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