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Посланията на изкуството в защита на природата
Среща с артистични акценти в Червената къща събра активисти от НПО
и експерти по проблема с твърдите отпадъци в морето и по крайбрежието
Днес емблематичният център за култура и дебати Червената къща в столицата събра
младежи от крайбрежните градове и активисти на екологични организации от Бургас, Варна и
София, които обсъдиха дейностите и постиженията на проекта „Намаляване на отпадъците в
морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси”. Проектът се
осъществява със съфинансиране на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. от две партньорски
организации: Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм и Черноморска мрежа на
неправителствените организации. Кампанията за информация и публичност по проекта
обединява посланията на редица експертни и обучителни дейности, както и на младежки арт
прояви със силно застъпено участие на ученици и студенти от Бургас и южното крайбрежие. На
срещата беше показан документалният филм „Писмо в пластмасова бутилка” на режисьора
Чавдар Гагов от продуцентска къща „Фаворит Вижън”, който бе произведен в рамките на
проекта. Авторът сподели впечатления от предизвикателствата при работата върху филма.
Посланията на изкуството бяха обсъдени от присъстващите младежи и експерти, които
обединиха усилията си, за да формулират категоричен призив към отговорните власти и
заинтересуваните граждани за опазване чистотата на морето и крайбрежието.
Учениците от търговската гимназия в Бургас с ръководител г-жа Марина Тодорова
представиха обобщен поглед върху работата си по екологични образователни дейности с
методите на набиращата все по-голяма популярност гражданска наука. За изследване на
видовете и разпространението на морските отпадъци младежите са използвали мобилно
приложение за смартфони Marine LitterWatch, което се сваля от сайта на Европейската агенция
за околна среда и с негова помощ се влиза в нейната база данни, за да се попълни информация
за конкретното място в акваторията или на брега. Студентката от Колежа по туризъм Бургас
Анифе Юмук представи артистичен поглед с подбор на видеоматериал и снимки по темата за
морските отпадъци. Участваха младежи доброволци от Ахтопол, Царево и Варна, както и
изкушени от темата за морето, изкуството и природата творци и експерти от столицата. Наред с
журналисти, литератори, организатори на морски фестивали и художници в срещата участваха
и експерти по управление на отпадъците, урбанистика, право, обществени кампании, морски
спортове и други ангажирани с бъдещето на Черно море и нашите отговорности към него
граждани. Бяха представени всички материали и продукти на кампанията, които подпомагат
образователния елемент на проекта, насочен към индивидуалното поведение и навици на хората
и гражданската им ангажираност. Историкът д-р Атанас Орачев и инж. Иван Камбуров от
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Природен парк „Странджа“ споделиха впечатления и мисли за работата с младежи и местни
общности от южното крайбрежие. Кметът на Ахтопол Станислав Димитров, трето поколение
рибар, подкрепи екологичните организации и ангажираните граждани в усилията им за
опазването на красотата на Черно море и живота в него.
Срещата обсъди и подкрепи усилията на експертите и партньорите от НПО за
ангажиране на властите с въвеждане на проблема в с твърдите отпадъци в морската среда в
българското законодателство и с приемането на сериозни мерки за неговото решаване.
Разнообразните информационни дейности и продукти са отразени на сайт с адрес
http://www.mlwatch.bsnn.org/ - база данни, публикации, експертни материали, документален
филм и снимки на нетрадиционна скулптура от морски отпадъци „Чудовище от морето” с автор
Венцислав Марков. Всички, които се интересуват от приложението за смартфони Marine
LitterWatch, могат да намерят инструкции за използването му на сайта на проекта.
За информация по отношение на дейностите и документите на проекта, моля да се обръщате към
Черноморска мрежа на НПО, Варна, Teл.:(359 52) 615-856 ; Факс:(359 52) 602-047;E-mail:bsnn@bsnn.org
или към БАЕСТ, Бургас E-mail:baest@abv.bg
*****

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на
неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Черноморска мрежа на неправителствените организации и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за
подкрепа на неправителствените организации в България.
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