
 
 

Великотърновският университет   
„Св. Св. Кирил и Методий“ е един сред първите  
в България, който предложи квалификация за 
новата професия – младежки работник, като през 
учебната 2014/2015 в партньорство с Граждански 
институт стартира следдипломно университетско 
образование за придобиване на следните 
професионални квалификации  в областта  
на младежката работа - Консултант „Младежки 
дейности”, Организатор на младежки прояви и 
инициативи  и Организатор на доброволчески 
програми – в резултат на научно-изследователски 
проекти, насочени към проучването и подкрепа на 
развитието на младежката работа.  

През учебната 2016/2017 педагогическият 
факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ откри 
магистърска програма по младежка работа.  

През първата половина на 2018 г. 
благодарение на активната роля на българското 
председателство в сектор „Младеж“ бе прието 
законодателното досие  „Европейски корпус за 
солидарност“, което е нова законодателна 
инициатива на Европейския съюз,  предложена от 
председателя на Европейската комисия Жан Клод 
Юнкер за младите хора между 18 и 30 години да 
участват в редица дейности на солидарност като 
осезаем израз на европейските ценности. 
Стартирането на Европейския корпус за 
солидарност поставя и нови предизвикателства 
пред развитието на младежката работа в Европа. 

Нашата цел е чрез ежегодна международна 
научно-приложна конференция да насърчим 
дебата между университети, публични и частни 
партньори, изследователи, младежки работници и 
младежки лидери за предизвикателствата пред 
развитието на младежката работа в Европа. 
Вярваме, че конференцията ще се превърне в 
среда за полезно общуване между различни 
професионални общности. 

 ПРОГРАМА  

 28 Септември 2018 (петък) 

10.00 – 11.00 Регистрация на участниците 

11.00 – 11.15 Откриване 

11.15 – 11.30 Връчване на наградата „Мечтайте дръзко“  
за принос в развитието на младежките 
изследвания и на младежката работа 

11.30 – 13.00 Панел: Изследвания на младежка работа 

13.00 – 14.30 ОБЯД 

14.30 – 16.30 Панел: Стандарти за младежка работа 

  

 29 септември 2018 (събота) 

9.30-11.00 Панел: Университетско и професионално 
образование и обучение на младежки 
работници  

11.00 – 11.30 КАФЕ ПАУЗА 

11.30 – 13.00 Панел: Дигитална младежка работа  
и достъп до информация 

13.00 – 14.30 ОБЯД 

14.30 – 16.00 Панел: Ролята на младежката работа за 
ранното насочване към професионално 
образование и откриването на таланти 

16.00 – 17.00  Закриване на конференцията  

 

 Международна конференция 

 
Мечтайте дръзко 

Предизвикателства пред развитието 
на младежката работа 

28 – 29 септември 2018 
ИнтерЕкспо Център София 

 
 

Педагогически факултет  
на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

Център за младежки изследвания и политики 
към Граждански институт 

Българска асоциация на младежките работници 

  
 

WWW.YOUTH.BG  

За записвания и допълнителна 
информация: 

 
conference@youth.bg 

WWW.YOUTH.BG   

http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=5
http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=5
http://www.civilinstitute.bg/
http://www.civilinstitute.bg/
http://www.bgamr.org/
http://www.youth.bg/
http://www.youth.bg/


 

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ 

Председател: 
проф. д-р Любомира Попова – Ръководител на 
магистърската програма по младежка работа на 
Педагогически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, Областен управител на област В. Търново 

Заместник-председатели: 
проф. дн Венка Кутева – Декан на  Педагогически 
факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
д-р Христо Христозов – Изпълнителен директор на 
Граждански институт 

Членове: 
проф. д-р Хауърд Уилямсън – Факултет по хуманитарни и 
социални науки на Университета на Южен Уелс 
проф. д-р Даниела Тасевска – Декан на Философски 
факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
проф. д-р Галин Цоков – Заместник-декан на 
Педагогически факултет на Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“ 
проф. д-р Наталия Витанова – Педагогически факултет на 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски 
доц. д-р Мариана Петрова – Факултет „Математика и 
информатика“  на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
доц. д-р Сийка Ковачева – Философско-исторически 
факултет на Пловдивски университет „Паисий 
Хиляндарски“ 
доц. д-р Теодора Калейнска – Философки факултет на 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
д-р Иван Модев – Педагогически факултет  
на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

д-р Христо Христозов – Изпълнителен директор  
на Граждански институт – председател 
гл. ас. д-р Яна Димитрова – Педагогически факултет на 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
гл. ас. д-р Георги Георгиев – Педагогически факултет на 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
Даниела Димитрова – Председател на Българската 
асоциация на младежките работници 
Диана Банчева – Програмен директор  
на Граждански институт – секретар  

 
• РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ 
Регистрация на уебсайта на конференцията: www.youth.bg 

Срок за регистрация: 20 септември 2018 

• ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Участниците могат да представят доклади и презентации до 
10 мин в един тематичен панел. Материалите изпращайте на 
ел. поща: conference@youth.bg   

• ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ  
ЗА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Максимален размер: 10 страници, вкл. формули, таблици, 
фигури и референтна литература;  
Настройки на страницата: Горе–2,5; Долу - 2,5; Ляво - 2,5; 
Дясно–2,5; Размер на страница–A4, междуредие - 1,5. 
Заглавие: шрифт: Times New Roman; размер: 14 pt; стил на 
шрифта: Bold; подравняване: центрирано; ефекти: главни букви; 
(последвано от един празен ред). 
Академична длъжност, степен, име и фамилия на автора 
(съавтори): шрифт: Times New Roman; Размер: 12 pt; Стил на 
шрифта: Bold & Italic; Подравняване: центрирано. 
Принадлежност: шрифт: Times New Roman; Размер: 12 pt; Стил 
на шрифта: Bold & Italic; Подравняване: центрирано; (последвано 
от 1 празен ред). 
Тяло на доклада: шрифт Times New Roman; Размер: 12 pt; 
подравняване: двустранно подравнено; междуредие: 1,5 
Таблици: номерация с арабски цифри над таблицата, центрирано 
заглавие, стил на шрифта: Bold; (оставяйки 1 празен ред преди и 
след това). 
Фигури: номерация с арабски цифри, заглавие, центрирано с 
номерация под фигурата, стил на шрифта: Bold; (1 празен ред 
преди и след това). 
Рефериране: Бележка под линия, формат на текста на бележка 
под линия: Текст - 10 pt; формат на номера: 1,2,3… 
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Младите хора са ресурс, а не проблем. 

Основната задача на младежката работа 

е  да създава възможности 

за младите хора сами  

да градят своето бъдеше” 
                  

Питър Лаурицен 
дългогодишен директор   

на Европейския младежки център  
към Съвета на Европа 
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