
27.05.2019 г., 09:00 – 15:30 ч.: Институтът за български език „Проф. Любомир 

Андрейчин“ при Българската академия на науките и Норвежкият университет за наука 

и технологии организират международен семинар на тема „Функционална грамотност 

за всички". Семинарът ще предостави възможност на специалисти от различни области 

да споделят опита си при изследването на причините за непълноценно разбиране на 

съдържанието при четене, а на всички участници – да изразят мнението и коментарите 

си, свързани с подобряването на уменията за четене и разбиране през целия живот. В 

семинара ще вземат участие над 50 участници от различни университети, 

изследователски центрове, държавни институции, училища, неправителствени 

организации от България, Великобритания, Израел, Испания, Италия и Норвегия. 

Програмата на семинара е достъпна на адрес: http://ibl.bas.bg/funktsionalna-gramotnost-

za-vsitchki/. 

Събитието е отворено за граждани. 

28.05.2019 г., 15:00 – 16:30 ч.: Евроизбори 2019: какво следва? Бюрото на 

Европейския парламент в България организира дискусия на тема „Евроизбори 2019: 

какво следва?“. Заповядайте, за да обсъдим резултатите от Европейските избори и 

отражението на новия състав на Европейския парламент върху бъдещата му работа. В 

дискусията на ще вземат участие Ингрид Шикова, експерт в областта на политиките на 

ЕС, Владимир Шопов, политолог, и Марчела Абрашева, регионален директор на 

агенция „Кантар“ България. Те ще коментират избирателната активност, вероятните 

сценарии за ново разпределение на силите сред европейските политически семейства и 

как резултатите от евровота ще променят политическия пейзаж. Модератор на 

дискусията ще бъде журналистът Кирил Вълчев, а събитието ще бъде открито от Теодор 

Стойчев, ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България. 

 

Събитието е отворено за граждани след предварителна регистрация на: 

http://ttimv.eu/qh8x. 

 

Дискусията ще бъде на български език, като ще бъде осигурен симултанен превод на 

английски. Преди събитието не пропускайте да гласувате на 26 май и да се включите в 

надпартийната кампания #ТозиПътЩегласувам: http://ttimv.eu/qfpN 

#АзИзбирамЕС2019. 

29.05.2019 г., 11:00 – 13:00 ч.: Българският хелзинкски комитет представя онлайн 

наръчника „Колко добре познаваме правата си?“. Съдържанието на ръководството е 

създадено от екипа на БХК като част от международен проект, иницииран от 

Балтийското общество за правата на човека в Латвия. То представлява онлайн 

информационен и образователен ресурс и инструмент за самопомощ, който предлага 

съдействие за разбирането на правата на човека в различни ситуации. По време на 

събитието председателят на БХК Красимир Кънев и Агнес Мелсе, изследовател от 

Балтийското общество за правата на човека в Латвия, ще представят ръководството и 

възможностите за работа с него. 

Събитието е отворено за граждани. 

30.05.2019 г., 09:30 – 17:30 ч. и 31.05.2019 г., 09:30 – 13:30 ч.: Шеста международна 

конференция на тема: „Европейският съюз след 2020 г. – нова Европа в нов свят“. 

Събитието е посветено на 20-годишнината от създаването на катедра „Европеистика“, 
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към Философския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Участниците ще коментират теми, свързани с бъдещето на Европейския съюз след 

изборите за Европейски парламент, както и предизвикателствата и перспективите пред 

преподаването на европейски изследвания. 

Събитието е отворено за граждани. 

 


