
В периода 02 – 06 юли 2018 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:  

 

04.07.2018 г., 14:00 – 17:30 ч.: „Софийският форум за сигурност“ и Медийната програма 

Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер“ организират международната конференция 

„Западните Балкани и техният път на присъединяване към ЕС и НАТО: Ролята на медиите и (дез-

)информацията”. Теми на конференцията ще бъдат информацията и медийната среда в 

Балканските страни, които се борят за присъединяване към ЕС и НАТО. Освен тях, ще бъдат 

дискутирани хибридната война, дезинформацията и фалшивите новини като заплаха за 

демократичните общества.  

 

Събитието е отворено за граждани с предварителна регистрация на www.sofiaforum.bg.  

 

05.07.2018 г., 10:00 – 14:00 ч.: Екипът на Фондация Национален алианс за работа с доброволци, 

организира Национална конференция на тема „Възможности и предизвикателства пред 

валидирането на уменията, натрупани чрез доброволчество“. По време на събитието ще бъдат 

обсъждани практиките за валидиране на знания по неформален път,  доброволчеството и 

признаването му пред работодатели, усвояване на меки и професионални умения през 

неформално учене и как те спомагат личностната и професионална реализация на младите хора в 

България. 

 

Събитието е отворено за граждани с предварителна регистрация на https://goo.gl/hof1bJ   

 

06.07.2018 г., 10:00 – 13:30 ч.: A to JazZ TALKS представя: “Европейски джаз без граници”. A to JazZ 

TALKS е платформа за професионални дискусии и уъркшопи, целяща създаването на среда за 

обмен на опит, идеи и развитие на партньорства между културните оператори свързани с джаз 

музиката от цяла Европа. Първият ден на конференцията е на тема “Европейски джаз без 

граници”. Специални гости на събитието ще бъдат Нод Ноулес – дългогодишен президент на 

Европейската джаз мрежа, Анна Линка – директор на Бохемия джаз фестивал (Чехия). 

Инициативата е изключително полезна и интригуваща не само за професионалистите в сферата, 

но и за всички любители на джаза. 

 

Събитието е отворено за граждани с предварителна регистрация на 

http://www.atojazz.bg/program/atojazz-talks/  
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