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Изх.№ 16/10.06.2022 г.
 
Относно:
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в еднодневна академия за журналисти „Пишем за климат“
15.06.2022, Алма Матер
 
 
Уважаеми г-н Проф. Найденов, 
след проведен разговор по телефона изпращам към Вас покана за участие на Вас и студентите в 
Геолого – географския факултет в еднодневна академия за журналисти, организирана от 
Българска фондация  „Биоразнообразие“ с подкрепата на Фабрика за идеи под надслов 
„ПИШЕМ ЗА КЛИМАТ“, което ще се проведе на 15.06.2022г. от 9:00ч. до 19:00ч. 
 
ПИШЕМ ЗА КЛИМАТ е еднодневна академия за журналисти, желаещи да научат повече за това 
какви са научните данни, политическите действия и българската реалност по отношение на 
климата. 

Програма 
9.00-9.20        Откриване от министъра на ОСВ - Борислав Сандов 

9.20 - 9.40      Представяне на журналистическата стипендията на програмата на   Българска  
Фондация Биоразнообразие по GAME ON и програма на събитието 

9.20 - 10.00    Прагматичните измерения: възможните решения: изложение на конкретните 
географски, икономически и социални измерения на климатичните промени в България от 
Георги Стефанов - зам. Министър по Климата, МОСВ; 

10.00-10.30     Зелената сделка и предизвикателствата пред разбирането и комуникирането  й: 
Христо Панчев, експерт в МС,  кабинета на министър Борислав Сандов; 

10.30 - 10.45   Сесия за въпроси по представянията

10.45-11.00     почивка 

11.00 - 11.45  Климатичните промени в България и последствията за нашето биоразнообразие - 
Спас Узунов, БФБ 

Примерите от България. Климатичните промени и биоразнообразие : общата рамка и решения, 
базирани на природата; До какво води унищожаването на екосистемите и ограничените ресурси 



- какви са последствията за хората. Примера от Салаш, примери с наводнения вследствие 
нарушен естествен ход на реките, изсечени гори и др. 

11:45 - 12:00 - Пламена Маринова - основател Климатека - възможности за контакт и 
комуникация с учени, работещи по различните аспекти на темата. Възможности и съвети за 
сътрудничество между учени и журналисти - контакти и теми 

11.45-12.00 - почивка 

12.00-13.00  По групи : световно кафене интердисциплинарно: кои са професионалните ми 
трудности в тази тема? Меню на масата с въпросите и правилата. 

13.00 - 14.15   Climate neutral обяд

14.15 - 17.00   Практическа работилница “Наративите, които създаваме”

17.30 - 19.00  - Клима коктейл засреща между журналисти, партньорски организации, политици 
и експерти от сферата в неформална среда; 
 
Събитието ще бъде със свободен достъп за студенти от Софийски университет,  Факултет по 
журналистика и масова комуникация, Геолого - географски факултет.

Ние от Българска Фондация „Биоразнообразие“ приветстваме тяхното присъствие. 
 
За допълнителна информация, може да се свържете с Йорданка Славова, на телефон 0896 79 89 
02 или на jordanka@biodiversity.bg.

Благодаря Ви предварително. 

Събитието се организира по проект „Game over? Do not let climate change end the game”, 
изпълняван в България от Българска фондация Биоразнообразие, с подкрепата на програма 
DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската комисия.
 
 
Гр.София                                                                                          С уважение: Румяна Иванова
10.06.2022 год.


