
В периода 29 – 3 юни 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

 

29 май 2017 г., 14:30 – 18:00 ч.: Фондация „Фридрих Науман“, съвместно с Европейския либерален 

форум, организира кръгла маса на тема „Дигитална демокрация и електронно участие в 

Югоизточна Европа“. Събитието цели представянето и обсъждането на добрите работещи 

практики в региона (Румъния, Сърбия, България, Гърция) в сферата на е-Демокрацията, на 

възможностите и ограниченията, свързани с използването на информационните и 

комуникационните технологии за постигане на по-прозрачен и инклузивен процес на вземане на 

решения и по-широко гражданско участие.  

 

Събитието е отворено за граждани. 

 

30  май  2017 г., 11,30 – 16,30 ч. 

Фондация „199“ организира Международна конференция на тема „Европейският музей. Музеите 

на Хърватия“ по проекта си  – „Обединена Европа и нейното културно наследство“. Ще бъде 

представена дейността на ГРАДСКИ МУЗЕЙ ВАРАЖДИН  – гр. Вараждин, Република Хърватия. 

Проявата се провежда под патронажа на Н. Пр. г-жа Лйерка Алайбег, извънреден и пълномощен 

посланик на Република Хърватия в София, със съдействието на  Представителството на 

Европейската комисия в София и Информационното бюро на Европейския парламент в България.  

Събитието е отворено за граждани. 

 

01.06.2017 г., 09:00 – 16,30:00 ч. и 2.06.2017 09:00 – 13:00 ч.:  Фондация Институт за Публична 

Политика организира Национална среща „Европа на ценностите и младежта“. На срещата ще 

присъстват както участници от вече проведените форуми в Бургас, Велико Търново, Пловдив и 

Благоевград, така и млади хора от София. Целта в тази заключителна среща е да представим 

успели и публично известни фигури от политиката, бизнеса и науката, които да разкажат за ролята 

на ценностите в тяхното професионално и личностно развитие. Ще бъдат обсъдени 

възможностите за продължаване на дебата за ролята на ценностите в развитието на Европа. 

 

Събитието е отворено за граждани. 

 

3.06.2017 г., 10:00 – 15:00 ч.: Фондация „Следваща страница“ организира Софийски форум за 

превода 2017. Софийският форум за превода е първата по рода си среща, която събира на едно 

място ключови литературни посредници - литературни преводачи, издатели, литературни агенти, 

фестивали и културни организации от повече от 10 страни. Форумът ще разгледа състоянието на 

превода и книгоиздаването в страните от Балканите и в някои арабски страни, ще дебатира дали 

съществуват и какви са общите търсения и теми в съвременните им литератури, и ще представи 

работещи механизми за популяризиране на преводна литература. Софийски форум за превода е 

част от проект „Ускорител за преводи“, който се изпълнява от Фондация „Следваща страница“ в 

партньорство с „Калем Култур“ – Истанбул и фондация „Сефсафа“ – Кайро,  с подкрепата на 



фондация „Анна Линд“ и Програма „Култура“ на Столична община, с партньорството на Държавен 

културен институт към Министъра на въшните работи. 

 
Събитието е отворено за граждани след предварителна регистрация тук. 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegRkSVkAxgVpmK3jp0mx8CbGi9LtuSqVtdeyOQLru9CqSW7Q/viewform

