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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ
В МЛАДЕЖКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ ПО СИГУРНОСТ
НА ТЕМА:

„ С И Г У Р Н О С Т ТА В У С Л О В И Я ТА Н А
ПАНДЕМИЧНА КРИЗА“
15 януари 2021 г.
Темата на дискусионния форум е обвързана с разнообразието от нетрадиционни
предизвикателства, рискове и заплахи пред сигурността, в широкото разбиране на
понятието, в условията на пандемична криза.
Основна цел на събитието е да обедини докторанти и студенти, предоставяйки им
среда за обсъждане на проблеми (съществували и нововъзникнали) на сигурността в
различни нейни аспекти – военен, политически, икономически, социален, екологичен,
културен, кибер и т.н. във време, в което светът е изправен пред сериозна заплаха за
здравето и живота на хората.
Примерни направления за дискусии са: значимост на сигурността; здравна
сигурност или свобода на движение; човешка сигурност, демокрация, национална
сигурност; механизми, инструменти и органи на управление и контрол; нови технологии
и сигурност; криминологични аспекти и превенция на престъпността; защита на
критичната инфраструктура; политики и стратегии за сигурност; градска сигурност;
етнически и религиозни общности и сигурност; тероризъм и радикализация; мигрантска
криза и здравна сигурност; и други, пречупени през призмата на събитията от 2020 г.
Ролята на младите хора се разглежда като уязвима група, от една страна, и като
потенциален фактор на сигурност, от друга.
По време на форума се очаква да бъдат защитавани тези и формулирани идеи за
решения на актуални проблеми, за очертаване на перспективи и сценарии за развитие,
за разработване на политики и стратегии в дискутираните сфери.

Организационният екип на събитието отправя покана към докторанти и студентите
от департаментите на НБУ да се включат в работата на младежкия дискусионен форум
по сигурност.
Работен език на събитието – български и английски.
Форумът ще се проведе изцяло онлайн в Moodle, във виртуална класна стая, като
всички участници ще бъдат добавени служебно с техните факултетни номера, на база
изпратените заявки. Външните за НБУ участници ще могат да влязат като гости, след
предоставен линк за достъп.
Възможни варианти за участие на студентите:
1. Като лектор с доклад
2. Като участник в дискусиите
3. Като слушател
Изисквания към лекторите:
В заявката за участие кандидатът за лектор описва накратко: темата, която желае
да представи, ясно формулиран/и проблем/и, основна теза, перспективи, изводи и
препоръки.
Срок за изпращане на заявките за кандидат-лекторите: 10.01.2021 г. (неделя)
Всички лектори трябва да изпратят завършените доклади, отговарящи на
изискванията, посочени ТУК, не по-късно от 28 февруари 2021 г. по електронна
поща на адрес: dsidova@nbu.bg до гл. ас. д-р Дафинка Сидова. Всички материали,
изпратени в срок, ще бъдат публикувани в сборник и авторите ще получат по един
безплатен екземпляр.
Изисквания към участниците в дискусиите:
В своята заявка, желаещите да вземат участие в дискусиите описват накратко
интересуващите ги въпроси по темата на младежкия дискусионен форум.
Срок за изпращане на заявките за участници в дискусиите: 10.01.2021 г. (неделя)
Регистриране на желаещите да участват в младежки дискусионен форум по
сигурност:
Кандидатите за лектори, участниците в дискусиите и слушателите следва да
изпратят заявка най-късно до 10 януари 2021 г. по електронната поща на адрес
dsidova@nbu.bg. Заявка можете да изтеглите ТУК.

По-важни крайни срокове:
10 януари 2021 г. - изпращане на заявките за участие като лектор във форума (с резюме
на докладите) или като участник в дискусиите, на адрес dsidova@nbu.bg.
12 януари 2021 г. – информиране чрез e-mail на одобрените лектори и изпращане на
програмата с реда на представяне и насоки за влизане във виртуалната класна стая в
Moodle.
28 февруари 2021 г. – изпращане на финалния вариант на докладите.
30 ноември 2021 г. – издаване на сборник с доклади на участниците в събитието.
План за провеждане:
15.01.2021 г. (петък)
1.
2.
3.

Официално откриване на
Младежкия дискусионен форум по
сигурност
Представяне на доклади. Дискусии
Закриване на форума

16:30 – 16:45

Moodle

16:45 - 20:15
20:15 - 20:30

Moodle
Moodle

Организационен екип:
проф. Николай Радулов, д.н. – председател и ръководител на департамент
„Национална и международна сигурност“
гл. ас. д-р Михаел Димитров – модератор, департамент „Национална и
международна сигурност“
гл. ас. д-р Дафинка Сидова – модератор, департамент „Национална и
международна сигурност“
д-р Гергана Йорданова- модератор, департамент „Национална и международна
сигурност“

