
   
 

 

  
 
 

ПОКАНА 
 
 

Уважаеми партньори и колеги, 
 

Имаме удоволствието да Ви поканим на 27 септември (петък) от 

14:00 ч. във Витоша парк хотел да участвате в кръгла маса на тема: 

„Ролята на университета, научните и държавни институции за 
ангажиране на широката общественост с гражданската наука“, 

организирана в рамките на проект BGО5M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за 

развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет“, 

финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове.  

Приложено Ви изпращаме  Програма на кръглата маса. 

 

Разчитаме на вашето активно участие! 
 

 

С уважение, 

проф. д-р Румен Томов 

 

Л Е С О Т Е Х Н И Ч Е С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
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ПРОГРАМА 
К Р Ъ Г Л А  М А С А   

на тема „Ролята на университета, научните и държавни институции за ангажиране  

на широката общественост с гражданската наука“ 

дата:  27 септември 2O19 г. (петък) 
място: гр. София, ул. Росарио № 1, ВИТОША ПАРК ХОТЕЛ 

 

13,30 – 14,00 ч. Регистрация на участниците и кафе-пауза 

14,00 – 14,30 ч. 
„Национален парк „Маврово“ – състояние и възможности“  

Самир Айдини, директор на НП „Маврово“, Р. Северна Македония 

14,30 – 15,00 ч. 
„Ролята на университета – сега и в бъдеще“  

проф. д-р Роберт Димитровски, Р. Северна Македония 

15,00 – 15,30 ч. 
„Възможности на защитените територии за прилагане на 
гражданска наука“  

проф. Румен Томов, ЛТУ, България 

15,30 – 16,00 ч. 
„Смартфон приложения в помощ на гражданската наука за 
инвазивните чужди видове“  

Теодора Тричкова, Георги Попгеоргиев, ИБЕИ-БАН, България 

16,00 – 17,00 ч. Възможности за бъдещи съвместни дейности. Дискусия. 
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Адрес на събитието: 
гр. София, ул. Росарио № 1, ВИТОША ПАРК ХОТЕЛ 
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