
Асоциирано членство

ERIAC е организация, основана на членство, обединяваща ромски и не-ромски 
лица и организации, с подходящи и демонстрирани компетенции и опит в 
областта на изкуствата и културата и които са ангажирани с ценностите на 
ERIAC. 

Асоциираните членове на ERIAC са организирани в четири тематични секции: 

 Изкуство и култура

 История и възпоменание

 Изследвания и публикации в областта на изкуствата и културата

 Медии и информация в областта на изкуствата и културата

Секцията романес или ромски език е трансверсална в ERIAC. 

Какви са предимствата да бъдеш асоцииран член на ERIAC? 

Асоциираните членове имат ключова роля в изграждането на ресурсите на 
ERIAC, ангажиране в творчески обмен и съвместна продукция, поемане на 
собственост върху инициативите на ERIAC и участие в процеса на вземане на 
решения. 

Като асоцииран член: 

 Ще имате пълен достъп до информационните и познавателните ресурси,
колекциите, архивите и базата данни на ERIAC

 Доколкото е възможно, вие ще бъдете включени в програмата на
дейностите на ERIAC

 Ще бъдете поканени да предложите културни и артистични инициативи и
партньорства

 Чрез тематични секции ще можете да оформите приоритетите и
дейностите на ERIAC

 Ще бъдете част от центъра на ERIAC като платформа за обмен на идеи и
опит

 Ще можете да показвате логото и името на Института в собствените си
дейности, в съответствие с условията, определени от ERIAC

 Ще имате право да участвате в Общите събрания

 Можете да номинирате членове в Barvalipe Academy или да се
кандидатирате за кандидат в Barvalipe Academy

Кой може да бъде член? 

https://eriac.org/barvalipe-academy/


ERIAC е отворен за всички ромски и не-ромски художници, културни мениджъри, 
заинтересовани лица, организации на гражданското общество, компании от 
частния сектор и официални и неформални групи с  
демонстрирани компетенции и опит в областта на изкуствата и културата и които 
подкрепят мисията на ERIAC и са готови да допринесат за прилагането на 
овластяващата визия на ERIAC. Заявленията се приемат от юридически и 
физически лица. 

Какви са изискванията за членството като асоцииран член? 

 Заявленията за членство се преглеждат от Изпълнителното ръководство
и Управителния Съвет на Пакив въз основа на демонстрирани заслуги и
квалификациив областта на широко разбирани изкуства и култура

 Асоциираните членове трябва да поемат ангажимент да спазват
принципите на основа на ERIAC

 Очаква се асоциираните членове да плащат годишен членски внос

 Асоциираните членове се приканват да се абонират за тематични секции,
според техните предпочитания и опит. Асоциираните членове могат да се
абонират за повече от един раздел.

Как мога да стана асоцииран член? 

Поканата за асоциирани членове през 2022 г. ще бъде открита по случай 
честването на Международния ден на Ромите - 8 април - и ще продължи до края 
на юли. Асоциирано членство може да бъде получено чрез попълване на онлайн 
формуляр за кандидатстване. 

Всички заявления ще бъдат оценявани от Изпълнителното ръководство на 
ERIAC и Съвета на Пакив. След като заявлението бъде одобрено, кандидатът 
ще трябва да представи доказателство за плащане, за да стане пълноправен 
член. 

https://eriac.org/founding-principles/
https://eriac.org/principle-of-contribution/
https://eriac.org/membership/membership-apply/

