
В периода 9 – 13 май 2016 г.  Домът на Европа ще домакинства следните събития: 

 

10 май 2016 г., 9:00 – 14:30 . Национална кръгла маса „Библиотеката – място за всеки, 
място за всички“. Провежда се в рамките на Националната библиотечна седмица, 
организирана от Българската библиотечно-информационна асоциация. 

Събитието е отворено за граждани само след предварителна регистрация (до 9 май 

2016 г, 13:00 ч) на следния линк: Регистрирай се за участие. 

 

11 май 2016 г., 13:30 – 16:30 ч. Обсъждане на доклада „Литературното многообразие в 

Европа: кой определя тенденциите“. По време на събитието ще бъдат представени 

резултати от изследване на преводното книгоиздаване в Европа. Изследването 

картографира потоците на литературен превод и анализира факторите, които играят роля 

за баланса – или дисбаланса – в преводната издателска продукция в Европа. Финалният 

доклад разглежда също и ролята на основните литературни награди в Европа, на 

националните и наднационални схеми за финансиране, на големите корпорации и 

независимите издателства. Организира се от фондация „Следваща страница“.  

Събитието е отворено за граждани. 

 

12 май 2016 г.,  13:00 – 15:00 ч. Връчване на езикови дипломи DSD за немски език на 

випуск 2016 г. на 91 НЕГ „Проф. К.Гълъбов“.  

Събитието не е отворено за граждани. 

 

13 май 2016 г., 10:00 – 13:00 ч. Представяне на проект PLEASE “Please Let Enjoy a Seniors 

Experience” (699512), финансиран по програма COSME на  Европейския съюз. 

Проект PLEASE (699512) е разработен в съответствие на приоритетите на Тема-1 

„Увеличаване на туристическия поток от  възрастни и млади хора в ниския/среден 

сезон,“ по покана COS-TOUR-2015-3-04-1, обявена от Изпълнителна агенция за 

насърчаване на малките и средни предприятия (EASME) на Европейския съюз. 

Събитието е отворено за граждани. 
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13 май 2016 г., 14:30 – 17:00 ч. Провеждане на информационен ден за схемата за 

Индивидуални стипендии, насочен към организации, които биха могли да бъдат 

домакини на стипендиантите по дейностите Мария Кюри РП Хоризонт 2020. Събитието се 

организира от националните контактни лица за дейностите Мария Склодовска Кюри РП 

Хоризонт 2020.  

Събитието е с покани и не е отворено за граждани. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


