11.11.2019 г., 14:00 – 16:50 ч., и 12.11.2019 г., 09:30 – 17:00 ч.: Симпозиум „Технология
и регулиране в конвергентна среда. Ролята на социалните медии и нейните последици“
(Technology and regulation in a convergent environment. The role of social media and its
implications) по проект COMPACT на ЕК (Хоризонт 2020). Съорганизатори са
българските партньори фондация „Медии 21“ и Българската асоциация на софтуерните
компании (БАСКОМ). Български и чуждестранни експерти, юристи, преподаватели и
журналисти ще дискутират широк кръг от въпроси, свързани с конвергенцията,
социалните мрежи и бъдещите медийни тенденции в цифрова епоха.
Събитието НЕ е отворено за граждани.
13.11.2019 г., 09:00 – 13:30 ч.: Представяне на Младежки проект STORY_S.
Европейският проект STORY_S по програмата „Права, равенство и гражданство“ се
провежда в България, Италия, Испания и Румъния. Включва менторска програма на
връстници, в която младежи от ромски и неромски произход с успешно образование и
професия работят с ромски младежи. Проектът цели да подкрепи момичета и момчета в
образованието и професионалното развитие. Съществена част от проекта е разработване
на антидискриминационна кампания от младежи, насочена срещу всички видове
дискриминация: расова, етническа, полова и други, изключване или насилие. Събитието
ще събере представители на гражданското общество и институции, медии, студенти и
ученици, които ще обсъдят повишаването на информираността относно
дискриминацията и активното участие на младежта в обществото.
Събитието НЕ е отворено за граждани.
14.11.2019 г., 10:00 – 13:00 ч.: В навечерието на Международния ден на толерантността,
гражданско обединение „Равни БГ“ и Българският фонд за жените организират отворена
дискусия с гражданското общество под надслов „Демокрация и човешки права днес“ –
платформа за диалог, където да обсъдим предизвикателствата пред прогресивния
граждански сектор и възраждането на антилиберализма под логото на псевдоизконни
ценности. Повод за събитието е и официалното обявяване на гражданско обединение
„Равни БГ“, което сплотява 30 граждански организации, които вярват в демократичните
ценности и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи,
застъпничество, устойчиво развитие и свобода на словото от над 15 населени места в
страната.
Събитието е отворено за граждани, но е с предварителна регистрация на
https://forms.gle/XhzjQMNGo1AqStjP9.
15.11.2019 г., 09:30 – 13:30 ч.: Представители на парламентарната група на
Европейската народна партия и Атлантическият Съвет на България организират кръгла
маса на тема: Възможностите за разширяване на Европейския съюз и Западните Балкани.
Събитието е отворено за граждани, но с предварителна регистрация с изпращане на
имейл на office@atlantic-council.bg до 13.11.2019 г. заедно с трите имена на заявителя
и с данни за това от коя организация, ведомство или академично заведение е.

