На 14 май 2010 г. в рамките на традиционния Ден на социолога, организиран от
Катедра „Социология” на ЮЗУ „ Неофит Рилски” в Благоевград се проведе Научна
сесия на тема „Екологичната култура в модернизиращото се общество”. На нея бе
представена работата по финансирания от Фонд „Научни изследвания” при МОМН
проект „Трансформацията на националната ценностна система и нейната синхронизация с
европейските модели: развитието на екологичната култура като показател за транслация на
европейски ценности в българското общество” с ръководител ст.н.с. д-р Анна Мантарова от
Института по социология при БАН.

Ръководителят на проекта запозна участниците във форума със замисъла на
проекта, с целите и задачите, които си поставят изследователите.
След това бяха изнесени
доклади по отделни аспекти на изследваната
проблематика и бяха анализирани резултатите от проведените две представителни
емпирични социологически изследвания в област Благоевград.
ПРОГРАМА
13.00 -14.45 часа

Сесия Първа
Водещ: Доц. д-р Мария Серафимова

Приветствие от името на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски”
Ст.н.с. д-р Анна Мантарова
Представяне на проект „Трансформацията на националната ценностна система и нейната
синхронизация с европейските модели: развитието на екологичната култура като показател
за транслация на европейски ценности в българското общество”
Доц. д-р Нено Димов
Гео-екологична ситуация и екологична култура: динамика и регионални измерения
Ст.н.с. д-р Анна Мантарова
Екологичната култура: състояние, зависимости, проблеми
Ст.н.с. д-р Пламена Йовчевска
Eкологичен императив и традиционни земеделски практики: взаимовръзки и синергия
Дикусия
15.15 – 16.45 часа

Сесия Втора
Водещ: Ст.н.с. д-р Анна Мантарова

Н.с. Десислава Панталеева
Екологизация на селскостопанското производство. Биологичното лозарство
Гл. ас. д-р Ивета Якова
За по-чиста България: санкции и / или?
Доц. д-р Мария Серафимова

Координати на „дълбоката екология”
Доц. д-р Владимир Дулов
Социодинамика на екологичните ценности и нагласи сред населението в Благоевградска
област
Дикусия

Присъстващите студенти проявиха подчертан интерес към проблематиката и
изследванията, още повече че доста от тях бяха ангажирани като анкетьори при
провеждането им. Зададени бяха много въпроси и се оформи интересна дискусия.

