
В периода 18 – 22 септември 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития: 

18.09.2017 г., 13:30 – 15:00 ч.: Кръгла маса „България и ЕС: модерни и устойчиви политики в 

областта на образованието, младежта и културата“. В дискусията ще вземат участие членовете 

на Европейския парламент от Комисията по култура и образование г-н Богдан Анджей 

Здройевски (ЕНП, Полша), г-н Богдан Брунон Вента (ЕНП, Полша), г-жа Сабине Ферхайен (ЕНП, 

Германия), г-н Момчил Неков (С&Д, България) и г-н Светослав Малинов (ЕНП, България), които 

са на официално посещение в страната. Поканени за участие в кръглата маса са още 

министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, министърът на културата г-н 

Боил Банов и министърът на младежта и спорта г-н Красен Кралев, народни представители от 

ресорните комисии в НС, представители на националните координатори на програмата 

„Еразъм“ в България, неправителствени организации и студенти. Целта на събитието е да бъде 

направена равносметка на програмата „Еразъм“ и да се очертаят бъдещите ѝ промени, да се 

обсъди предстоящата реформа на Европейската младежка стратегия и по-доброто включване 

на културата в Многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020 г., както и в новия Работен 

план за култура 2019 – 2022 г. 

Събитието не е отворено за граждани. 

21.09.2017 г., 09:30 – 17:30 ч.: QED'17 UNESCO международна конференция „Децата в 

дигиталната ера“. QED (QualityinEducation – Качество в образованието) се организира от 2011 г. 

след всеки EDUsummIT, представяйки резултатите от глобалните срещи на високо равнище по 

информационни технологии в образованието с цел положително въздействие върху 

образователните системи на местно, регионално и международно ниво. Темата на 

тазгодишната QED’17 е „Децата в дигиталната ера“. Така конференцията е своеобразно 

надграждане на започналата преди 32 години в България инициатива „Децата в 

информационния век“. Събитието се провежда под патронажа на Националната комисия на 

Република България за ЮНЕСКО, на Мария Габриел, еврокомисар по въпросите на цифровата 

икономика и общество и на Ева Майдел, евродепутат, член на Комисията по вътрешен пазар и 

защита на потребителите (IMCO). 

Събитието не  е отворено за граждани.  

 


