
   
 

Round-table 
‘KNOWLEDGE AND SOCIETY’ 

 
13 December 2019 Hotel Astera SPA, Bansko, Bulgaria 

Moderators: Prof. Rumen Tomov, PhD, University of Forestry, Sofia   
Assoc. Prof. Ivan Blazevski, PhD, ISPPI, Skopje 

 
Dear colleagues, 
 
We would like to invite you to participate in the round-table “KNOWLEDGE AND 
SOCIETY” which will be held in Hotel Astera SPA on 13 December from 18:00 to 19:00. 
 
During the round-table the public perception of knowledge and progress as well as citizen 
science related to invasive alien species as an example of the contribution of society to 
knowledge will be presented. The main topic of our discussion will be: The contribution of 
society to knowledge – is it possible? 
 
The following questions will be discussed: 

• Have you participated in reporting (and sending data) on distribution of plant and 
animal species? 

• What would motivate you to participate in citizen science initiatives? 
• Why you would not like to be involved in citizen science initiatives? 
• What is the most appropriate / convenient way for you to participate in citizen science 

initiatives? 
• What is your attitude to the ownership of the data you submit? 
• Would you like to indicate somewhere how much data you have sent? 
• Would you like to be informed about the use of your submitted data? 
• What would disappoint you to participate in citizen science initiatives? 

The round-table is organised in the framework of the Project BG05M2OP001-2.009-0034 
‘Support for the Development of Scientific Capacity at the University of Forestry’ funded by 
the Science and Education for Smart Growth Operational Programme (2014-2020), co-
financed by the European Union through the European Structural and Investment Funds. 
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Кръгла маса 
„ЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВО“ 

 
13 декември 2019 г., хотел Астера СПА, Банско, България 

             Лектори: проф. д-р Румен Томов, Лесотехнически университет, София 
доц. д-р Иван Блажевски, ИСППИ, Скопие 

 
Уважаеми колеги, 
 
Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в кръгла маса на тема: 
„ЗНАНИЕ И ОБЩЕСТВО“, която ще се проведе в Хотел Астера СПА на 13ти декември 
от 18:00 до 19:00 часа. 
 
По време на кръглата маса ще бъде представено как обществото възприема познанието и 
прогреса, както и гражданската наука за инвазивните чужди видове като пример за 
приноса на обществото към знанието. Основната тема на нашата дискусия ще бъде: 
Приносът на обществото към знанието - възможно ли е? 
 
Ще бъдат дискутирани следните въпроси: 

• Участвали ли сте в отчитане (и изпращане на данни) на находища на растения и 
животни? 

• Какво би Ви мотивирало да участвате в инициативи на гражданската наука? 
• Защо не бихте участвали в инициативи на гражданската наука? 
• Кой е най-подходящият/удобен за вас начин за участие в инициативи на 

гражданската наука? 
• Какво е Вашето отношение към собствеността на изпратените от Вас данни? 
• Желаете ли някъде да бъде посочено колко данни сте изпратили ? 
• Желаете ли да бъдете информирани относно използването на изпратените от Вас 

данни? 
• Какво би ви разочаровало и отказало от участие в гражданска наука? 

Кръглата маса се организира в рамките на Проект   BG05M2OP001-2.009-0034 
„Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“ 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
(2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове. 
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