МЕЖДУНАРОДЕН ПЪТУВАЩ УНИВЕРСИТЕТ
В ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА

БЪДЕЩЕТО НА ГРАДА/ГРАДЪТ НА БЪДЕЩЕТО (26.05. – 1.06.2016 г.)

Международният пътуващ университет “Място за бъдеще” е уникално образователно
събитие на Нов български университет, което вече осма година събира в град Чипровци
и региона на Западна Стара планина студенти, преподаватели и изследователи от
различни сфери на знанието от България, Франция, Германия, Великобритания,
Словакия и Полша.
Пътуващият университет е широко интердисциплинарен – насочен е към студенти и
доброволци от различни програми и специалности и от различни националности.
Събитието е между-департаментно - подкрепено е от департаменти „Романистика и
германистика“, „Англицистика“, „Архитектура“, „Администрация и управление“,
„Масови комуникации“, „Политически науки“ на НБУ.
Наши лектори са учени, изследователи, експерти и практици от България (НБУ,
Институт за изследване на обществата и знанието при БАН, Фондация “Зеленика”,
Сдружение “Щастливеца”, Сдружение за устойчиво развитие “Тринога”), Франция
(Университет на Бургундия, Университет на Гренобъл, Дом на науките за Човека в
Дижон), Швейцария (Университет на Фрайбург).
Тема на тазгодишния пътуващ университет е „ГРАДЪТ НА БЪДЕЩЕТО / БЪДЕЩЕТО
НА ГРАДА“ и ще се проведе от 26 май до 1 юни 2016 г.
Пътуването включва посещение на
Белоградчик и белоградчишките скали, Чипровския водопад, оброка на Гушовския
манастир, Чипровски, Лопушански и Клисурски манастир, селата Извос, Превала,
Железна и Белимел. Както и лекции в залата с килимите на Историческия хълм в
Чипровци, посещение на градината с багрилни растения на училище “Петър Парчевич”
в града, демонстрации по тъкачество на чипровски килим и срещи с представители на
местната общност. А също и посещения на новооткритата пещера Венец, близо до село
Орешец, която се изучава от българо-френски археологически екип и на уникалната
къща на арх. Георги Георгиев, съчетание между архаично- традиционни и найсъвременни строителни техники и решения.
Обучението и заключителната студентска конференция се провеждат в град Чипровци.
Работният език е английски.

Проблематиката „ГРАДЪТ НА БЪДЕЩЕТО –БЪДЕЩЕТО НА ГРАДА” дава
възможност да предложим и да тестваме иновативни решения за разнородни проблеми
– социални, екологични, стопански, политически, градоустройствени, земеделски,
технологични, етически и комуникативни.
Събитието се осъществява с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие
на НБУ, фондове “Учебни програми” към Факултет за базово образование и
Бакалавърски факултет, Френски институт – София, Община Чипровци и областната
управа на област Монтана.
Ръководител: ас. д-р Радосвета КРЪСТАНОВА (Департамент „Романистика и
германистика“ - НБУ, Университет на Бургундия и Образователна мрежа МЯСТО ЗА
БЪДЕЩЕ).
За контакти и записване : radosvetakk@gmail.com
За повече информация : http://placeforfuture.org/?p=3329

