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телни институции на 
тема „Добри практики 
във франкофонското 
образование в Бълга-
рия” по повод 20-та 
годишнина от създа-
ването на Франкофон-
ска програма на Нов 
български университет 
– Албена, обединява-
ща Бакалавърска про-
грама „Мениджмънт 
на хотелиерството и 
ресторантьорството” и  
Магистърска програма 
„Мениджмънт на  лук-
созното хотелиерство”  
към НБУ.
В  дискусията  ще 

участват ректорът на 
Нов български универ-
ситет- проф. Пламен 
Бочков ,  директорът 

на Френския културен 
институт в България 
г-н Гийом РОБЕР, г-н 
Жан-Мишел Арнукс 
– ръководител на Цен-
тър за валидиране на 
професионални умения 
към Министерството 
на образованието на 
Франция, Академия 
– Ница, проф. Ерве 
Газиело- представи-
тел на Университета 
„ София Антиполис”- 
Ница, г-жа Славянка 
Стамова  - директор  
на  Франкофонската 
програма и носител 
на орден „Кавалер на 
Академичните палми” 
на Република Фран-
ция,  доктор Влади-
мир Димитров- Декан 

Франкофонска про-
грама – Албена е съз-
дадена през  октомври 
1997 г. като проект на 
Френското посолство 
в България , в отговор 
на искане от Албена- 
АД, в сътрудничество 
с българското и френ-
ското образователни 
министерства. На 29  
април 2017 година , 
програмата чества  и 
20-годишен  юбилей.

 Програма
29.04.2017 г. 
- 14,30 ч .  в   х-л 

„Фламинго Гранд” на 
КК „Албена” в зала „ 
Корела” ,ще се про-
веде среща-дискусия 
с представители  на 
френски  образова -

20 години Франкофонска 
програма - НБУ- к.к. Албена 

 Дипломанти на Франкофонската програма в „Албена“ през 2016 г.  Дипломанти на Франкофонската програма в „Албена“ през 2016 г. 

на Факултет за базово 
образование на НБУ, 
проф. Николай Араба-
джийски, ръководител 
на секция „Публична 
администрация” към 
Департамент „Адми-
нистрация и управле-
ние” на Нов български 
университет,  пред-
ставители на Алианс 
франсез – Варна, дъл-
гогодишни преподава-
тели и партньори.

 - 16.00 ч. , в  х-л 
„Фламинго Гранд” на 
КК „Албена”, зала „ 
Фламинго Гранд  Хол”, 
ще се състои празнич-
ната церемония  по 
честване на юбилея и 
по връчване на дипло-
мите за висше образо-
вание на абсолвентите 
от бакалавърската и 
магистърската програ-
ма, випуск 2016 .

 -18.00 ч.- официален 
коктейл за дипломан-
ти, гости и  журна-
листи- фоайето  пред 
зала „ Фламинго  Гранд 
Хол”

-20.00 ч.- срещи на 
стари  випуски-рес-
торант  „Фламинго 
Гранд”- к.к Албена

За информация: 
Славянка Стамова 
– Директор програ-

ма- 0885 853 766

Стипендии за 30000 лв за 
обучение в чужбина, ако се 

върнеш в България

днес. Посолството на 
САЩ в София за втора 
година подкрепя фи-
нансово комуникацион-
ната кампания на фон-
да. Миналата година 
проектът подкрепи три-
ма души с общо 11000 
лв за магистратурите 
им в Харвард, Кейм-
бридж и Марбург. На 
тях скоро им предстои 
завръщане в България.
За да вземете участие 

в конкурса, трябва да 
отговаряте на следните 
условия.

• Имате само българ-
ско гражданство

• Притежавате бака-
лавърска степен, при-
добита между 1 януари 
2012 и 31 юли 2017

• Можете да предос-
тавите потвърждение 
за прием в университет 
към 31 юли 2017 с на-
чална дата на курса на 
обучение през 2017

• Можете да дока-
жете достатъчно ниво 
на владеене (B2 или 
по-високо) на езика, на 
който ще се провежда 
обучението
Предимство ще бъде 

дадено на тези, които 
до момента не са учили 
в чужбина и за които 
стипендията е от реша-
ващо значение.
Крайният  срок  за 

кандидатстване по до-
кументи е 23.59 ч. на 
24 май 2017 г. Одобре-
ните след този етап 
кандидати ще трябва 
до 8 юни да запишат 
видео с дължина до 2 
минути и да разкажат 
как виждат бъдещето 
си в България. Остана-
лите след втория кръг 
ще получат покана за 
интервю. Тримата сти-
пендианти ще бъдат 
избрани от комисия, 
съставена от вътрешни 
и външни оценители и 
ще бъдат обявени на 29 
юни. Пълните условия 
за кандидатстване мо-
гат да бъдат намерени 
на страницата: http://
fund.tuk-tam.bg/
По  време  на  про-

грамата си в чуждес-
транния университет 
стипендиантите ще ин-
формират “Тук-Там” 
за хода на следването 

си. След завършването 
си ще могат да останат 
до 6 месеца в чужбина 
за стаж или работа по 
проект. След изтича-
нето им ще трябва да 
се завърнат и да бъдат 
наети на работа в Бъл-
гария за период от поне 
една година.
За Тук-Там
“Тук-Там” е сдру-

жение на българите с 
опит и образование в 
чужбина, които вярват 
в България. От 2008 г. 
организацията създава 
и поддържа общност 
от инициативни, вдъх-
новяващи и можещи 
българи с опит от цял 
свят, като организира 
проекти и събития със 
социална, образовател-
на и професионална 
насоченост в България 
и чужбина. Дейността 
е ориентирана в три 
направления:

• Насърчава млади 
студенти и ученици в 
България да придобият 
опит в чужбина и да го 
използват за България, 
като им предоставя ин-
формация и възмож-
ности за обучение зад 
граница;

• Развива общности 
от студенти и профе-
сионалисти зад грани-
ца, които са ангажи-
рани с България, като 
промотират  нашата 
култура и традиции, 
инвестират в България 
или се информират за 
възможностите за реа-
лизация и прилагане на 
знанията от чужбина 
обратно в родината.

• Създава социална 
среда за студенти и 
професионалисти, кои-
то са се завърнали в 
България, като им по-
мага да се адаптират 
и изградят социална и 
професионална среда, 
помага им да открият 
своята кариера в Бъл-
гария и ги мотивира да 
останат;
Ако имате въпроси, 

коментари и препоръки 
или искате да се свър-
жете с нас, можете да 
ни пишете на fund@
tuk-tam.bg или да ни 
се обадите на 0876 916 
615.

Сдружение Тук-Там, 
със своя фонд за сти-
пендии, подкрепя моти-
вирани българи, които 
искат да продължат об-
разованието си в чужд 
университет и след това 
да се върнат да рабо-
тят за България. През 
2017 проектът, наречен 
„Иди, учи и се върни“, 
за втори път ще даде 
стипендии, като тази 
година те ще бъдат 3 на 
обща стойност от 30000 
лв за образователна сте-
пен магистър. Крайният 
срок за кандидатстване 
е 24 май, а пълните 
условия могат да се 
видят на http://fund.tuk-
tam.bg/
Организаторите вяр-

ват, че положителната 
промяна тук в България 
зависи от нас и можем 
да я постигнем, чер-
пейки опит и от там. 
Изключително ценни за 
цялото ни общество мо-
гат да бъдат знанията, 
които студентите при-
добиват в университети 
на световно равнище; 
уменията, с които се 
сдобиват при стажовете 
си в чуждите компании, 
както и разширеният 
мироглед, който разви-
ват при общуването си 
с хора от цял свят.
Освен финансовата 

подкрепа  и възмож-
ността да получат обра-
зование в чуждестранен 
университет, одобрени-
те кандидати ще бъдат 
подкрепяни от Тук-Там 
за бъдещото им про-
фесионално развитие, 
ще бъдат популяризи-
рани сред контактите 
на организацията и ще 
станат част от общност 
на млади професиона-
листи с опит или обра-
зование в чужбина.
Средствата за сти-

пендиите са събрани 
чрез индивидуални и 
корпоративни дарения, 
част от crowdfunding 
кампанията “Сговор-
на дружина носи опит 
от чужбина”. В нея се 
включиха 116 човека и 
две компании, като до-
казаха, че българските 
традиции за дарител-
ство от миналото могат 
да бъдат възродени и 

Деяна Савова, Ми-
хаела  Иванова ,  Ра-
дослав Нейчев, Антон 
Антонов, Валентина 
Лапчева и Мария Але-
ксиева, потопени в не-
повторимата творческа 
обстановка, ще имат 
възможност да пътуват 
между небето и земята 
и да изразят индиви-
дуалния си творчески 
поглед чрез своето из-

куство. 
В края на пленера 

е предвидено да се 
организира отворено 
ателие, на което авто-
рите ще покажат пред 
публика и обществе-
ност своите произве-
дения. Зрителите от 
своя страна ще имат 
възможност  да  се 
срещнат и разговарят с 
художниците и органи-

От 18 до 27 април 
„Двореца“ посреща 
участниците в шест-
надесетото издание на 
пленера „Художници, 
Балчик, Любов“ 2017 
г. Тази година любовта 
към красивите места и 
творчеството на откри-
то събира млади, но 
вече утвърдени автори, 
от различни части на 
България. 

Отворено ателие
ХУДОЖНИЦИ, БАЛЧИК ЛЮБОВ - 

СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИ МОРЕТА’2017
“Между небето и земята” 

заторите на ателието.
Отворено ателие бе 

организирано и в пре-
дходното петнадесето 
юбилейно издание на 
художествения пленер 
през 2016 година и 
премина с голям ус-
пех.   То бе посетено 
от много туристи и 
гости на Архитектур-
но-парков комплекс 
„Двореца“, меценати 
на изкуството, гале-
ристи, почитатели на 
арт културата, жители 
на Белия град. Кметът 
на град Балчик г-н Ни-
колай Ангелов лично 
уважи събитието, кое-
то премина с подчер-
тан журналистически 
интерес.
Отвореното ателие 

ще се състои  на 27.04. 
2017 г., четвъртък, от 
17.00 часа в работни 
лоджии на Вила „Сю-
ита“ на територията 
на ДКИ КЦ „Двореца“.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!


