
  

 

Брюксел, 9ти Март 2016 

Варшава , домакин на най-г олямата  среща 
на Erasm us Studen t Netw ork 

 
От 7 до 10 април 2016, Варшава ще бъде домакин на годишното oбщо събрание, най-
голямата студентска конференция по рода си в Европа, която всяка година се 
организира от Erasmus Student Network (ESN). 
 
Като представителство на поколението Еразъм, годишното Общо събрание (ОС) е най-голямата 
европейска студентска конференция, която се фокусира върху темата за мобилността. Срещата се 
организира от местното представителство ESN SGH. Това престижно събитие ще се проведе във 
Варшава през тази година, превръщайки града в "столица на Еразъм" за четири дни. През това време 
Варшава ще бъде домакин на делегация от 1200 студенти, представляващи 500 Висши учебни 
заведения от 38 страни, които ще обсъдят не само бъдещето на самата организация, но също така и 
по-широката роля на международно ориентираните млади хора в Европа. 
  
"Имаме нужда младежта да знае, че без значение на тяхното образование, икономически 

или етнически произход, техния глас има значение! " - Сафи Сабуни, президент на ESN 

Наистина, с повече от 25 години опит, ESN е най-голямата студентска организация в Европа, която 
участва активно в областта на младежката мобилност и обмен на студенти. Организацията 
допринася за изграждането на активна и динамична академична среда чрез подпомагане и развитие 
на академичната мобилност и създаването на по-добри перспективи за работа за младите хора. 
 
Като такава, централен елемент на общото събрание ще бъде Mеждународният инфомаркет, който 
ще се похвали с участието на представители от стотици университети от цяла Европа, както и на 
множество млади международни компании. Инфомаркетът ще бъде най-добре организираното в 
Полша изложение с образователна цел. Като допълнителнение ще бъде разгледан и проблема за 
младежката заетост, като след Информаркета ще бъдат проведени над 50 работилници, засягащи 
темата на неформалното образование. 
 

В съответствие със своето мото "Студенти помагат на 
студенти", ESN активно подкрепя европейската 
интеграция и междукултурен обмен чрез многобройните 
си дейности и работата на своите доброволци. Един от 
най-символичните моменти от общото събрание ще бъде 
Международният парад на знамената. По време на 
парада делегатите на всички страни носят цветовете и 
знамената на своята държава и ще преминат по улиците 
на Варшава в чест на основната ценност на ESN - 
единство в многообразието, сътрудничество в областта 
на интеграцията и любовта към Европа като зона на мир 
и културен обмен. 
 
За да следвате събитието на социалните медии, 
използвайте хаштаговете  #AGMwarsaw и #THISisESN. 

Новини ще бъдат публикувани и през facebook.com/AGMwarsaw и twitter.com/AGMwarsaw2016. 
 

Erasmus Student Network е най-голямата студентска организация в Европа. Тя е основана на 16 Окт, 1989 
и законно регистрирана през 1990 г.. Организацията  подкрепя и развива обмен на студенти. Ние 
присъстваме в повече от 500 висши учебни заведения в 38 страни. Мрежата постоянно се развива и 
разширява, с 15000 активни членове, подпомагани от координатори, които се грижат за чуждестранни 
студенти. По този начин, ESN включва около 34 000 млади хора, които предлагат своите услуги на около 
190.000 чуждестранни студенти всяка година. Повече информация може да се намери чрез ESN’s Media 
Kit.  

https://www.facebook.com/AGMWarsaw/
https://twitter.com/agmwarsaw2016
http://esn.org/
http://esn.org/mediakit
http://esn.org/mediakit

