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е-бюлетин на 
вкусните био-градинки: 
добри практики, споделен опит 
и полезни ресурси

скъпи приятели и партньори,
Това е августовският брой на електронния БЮЛЕТИН на ВКУСНИТЕ БИО-ГРАДИНКИ - 
солидарна мрежа за учене чрез преживяване и устойчив начин на живот. 

Приятно четене!

Очакваме Вашите снимки и истории, предложения и коментари.

ПИШЕТЕ НИ: biogradinka@gmail.com

Този Е-Бюлетин е част от проект: “Солидарна мрежа на вкусните образователни градинки в България” се реализира в периода 2013 
- 2014 г. от Фондация “ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие” с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария, чрез 
„Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество” и има за цел да подкрепи пълноценното израстване на децата 
на България и хармоничното развитие на техните общности, чрез прилагане на алтернативни практики за интегрално образование 
и етика за устойчив начин на живот.
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За българия - добрите идеи заслужават 
подкрепа

сайт за солидарно набиране на средства за 
подкрепа на добри каузи - към него може 
да се обърнете ако планирате да създавате 
образователна био-градинка и се нуждаете 
от външна финансова подкрепа >>>

ваШето Мнение е ваЖно За нас

• АНКЕТА: Пермакултурата - как ни помага да 
живеем по-добре? Скъпи приятели, това е 
една много кратка АНКЕТА за ОБРАТНА ВРЪЗКА 
с вас, която много ще ни помогне, за да 
планираме и подготвим следващи програми 
и инициативи за развитие Устойчива 
(Перманентна) култура в България. Вашето 
мнение е важно за нас - моля, споделете го.

 
благодариМ на екипите на седемте 
детски градини-партньори

за усилията, всеотдайността, огромното 
количество доброволен труд, фантазия и 
любов, с които създадоха прекрасни вкусни 
образователни био-градинки в рамките на 
проект “Солидарна мрежа на вкусните био-
градинки в България”. 

•

•

Създавайки едни от първите пермакултурни 
детски био-градинки в България те са поеха 
отговорността да подкрепят, споделят и 
показват на своите колеги по региони новите 
градинки, новя подход и добрите практики, 
които разработиха.

• ОДЗ 2 "Звездица-Зорница", гр. Бургас     

• ОДЗ 13 "Детска радост", гр. Варна

• ЦДГ 15 "Незабравка", гр. Видин

• ЦДГ "Таня Савичева", гр. Пловдив

• ОДЗ "Елица", гр. Сливен

• ОДЗ 10 "Приказка", гр. Варна

• ОДЗ 2 "Знаме на мира", гр. Балчик
 
солидарният подХод и радостта да 
споделяШ

• Споделихме с вас материалите за работа 
с деца, които вложихме в интерактивното 
сандъче “Градинка в сандъче” >>>

• Ако искате споделете вашите идеи за уроци, 
игри и занимания с децата във вкусната био-
градинка, а ние ще ги популяризираме в на 
сайта gradinka.zaedno.net, защото когато 
споделяме своите успехи и радост, те се 
умножават и помагат да израстваме по-
бързо, подкрепяйки се!

 Очакваме Вашите предложения за уроци 
на biogradinka@gmail.com

http://www.zabulgaria.org/
http://etika.zaedno.net/anketa
http://etika.zaedno.net/anketa
http://etika.zaedno.net/anketa
http://etika.zaedno.net/anketa
http://etika.zaedno.net/anketa
https://vimeo.com/98912337
https://vimeo.com/98912341
https://vimeo.com/98912342
https://vimeo.com/98912338
https://vimeo.com/98912340
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/72
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/73
http://gradinka.zaedno.net/box
http://gradinka.zaedno.net/box
http://gradinka.zaedno.net/box
mailto:biogradinka@gmail.com
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• Срещаме се всички заедно на Фейсбук 
страницата на Вкусните образователни био-
градинки

 
био-динаМиЧно ЗеМеделие в помощ на 
вкусната био-градинка

• Лунният календар на Мария Тун за първата 
част на м. август 2014 >>>

 
Знаете ли, Че... и в българия вече има 
ФерМерски паЗари - Честито!!!

През 2011 година започнахме с малка група, 
с един съвсем малък проект за Солидарно 
земеделие и големи надежди... и работихме 
упорито и много сърцато. Само след няколко 
сезона, с цената на много доброволен труд, 
добра воля и усилия от всички страни, се 
появиха Хранкооп групи в големите градове, 
които постепенно се превърнаха в устойчиво 
движение за чиста храна. Щастливи сме да 
споделим, че днес, вече и в България имаме 
ДОБРАТА ПРАКТИКА НА ПЪРВИТЕ ИСТИНСКИ 
ФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИ, на които можем да се 
срещнем с хората, които отглеждат храната ни, 
да общуваме с тях и да създадем устойчиви и 
взаимно-обогатяващи отношения помежду 
си. Най-сърдечно БЛАГОДАРИМ на всички 
приятели, които повярваха в тази кауза и я 
направиха реалност.

• София >>>     Пловдив >>>   Бургас - 
откриване на 3 август 2014 >>>

•

 
представяМе ви...

• Нова солидарно създадена вкусна био-
градинка на  ОДЗ “Детски свят”, гр. Враца, 
филиал с. Згориград

 
интересно:

• Градското градинарство развива връзката ни 
с природата и другите >>>

• Силата на общността: Как Куба преживя 
петролната криза >>>

 
Фото-галерия:

• Работилница ХОТЕЛ ЗА ПОЛЕЗНИ НАСЕКОМИ 
в Перма градина "Златарски", София, кв. 
Витоша >>>

 
полеЗни ресурси:

• CO2 калкулатор на български - дава 
възможност да пресметнете личния си 
въглероден отпечатък и да вземете мерки, 
за да го намалите и дори да го сведете до 
нула >>>

• Наръчник на Бушкрафта - он-лайн 
определител на растенията в България >>>

• Поуки от Природата за всички - он-лайн 
ресурси >>>

 

https://www.facebook.com/groups/265450450143130/
https://www.facebook.com/groups/265450450143130/
https://www.facebook.com/groups/265450450143130/
http://gradinka.zaedno.net/node/279
http://gradinka.zaedno.net/node/279
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/65
http://www.solidarno.com/
http://www.solidarno.com/
http://www.menumag.bg/za-hranata/statii/fermerski-pazar-rimskata-stena
http://www.menumag.bg/za-hranata/statii/fermerski-pazar-rimskata-stena
http://www.hrankoop.com/news/
http://organichno.com/category/hrankoop
http://www.zonaburgas.bg/?p=96365
http://gradinka.zaedno.net/node/410
http://gradinka.zaedno.net/node/410
http://zdravjivot.org/15211/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
http://www.dokumentalni.com/?p=2994
https://www.facebook.com/simona.boneva.10/media_set?set=a.10202194859861682&type=1
http://www.co2.bg/co2-calculator/
http://http/xenos-bushcraft.com/files/xenos_plants_guide.pdf
http://www.lessonsfromnature.org/
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уроЦи от природата За всиЧки

• Богата колекция с уроци и занимания 
създадени и споделени от нашите приятели 
от Агролинк на сайта: 

 www.biogradinka.agrolink.org .

 С респект и БЛАГОДАРНОСТ за 
споделянето! Линк към уроците >>>

 

очакваме да ни изпратите вашите 
въпроси, идеи, коментари и 
вдъхновения.

ПИШЕТЕ НИ: biogradinka@gmail.com

очакваме ви!

http://www.biogradinka.agrolink.org/
http://www.biogradinka.agrolink.org/uroci.html
mailto:biogradinka@gmail.com

