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

скъпи приятели и партньори,
Това е юлският 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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споделени уроЦи и иЗобилие За 
всиЧки:

В този брой СПОДЕЛЯМЕ с вас, всички 
презентации и материали, които създадохме 
и ви представихме в рамките на обученията 
и срещите за изграждане на капацитета за 
създаване на вкусни образователни градинки 
из цяла България. Тези материали са изработени 
от екипът на Фондация “ЗАЕДНО - общуване 
за подкрепа и развитие” съвместно с Михаела 
Царчинска, пермакултурен дизайнер и развитие 
в контекста на проект “Солидарна мрежа на 
вкусните образователни био-градинки на 
България”, които се реализира с финансовата 
подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез 
Фонд за реформи, свързани с участието на 
гражданското общество”. в периода 1 август 2013 – 
31 юли 2014. Споделяме с вас, тези материали под 
авторски лиценз Creative Commons - т.е. свободно 
споделяне на съдържанието с некомерсиална 
цел. Искрено се надяваме те да вдъхновят и 
подпомогнат вашите усилия за създаване на по-
добри образователни възможности за децата на 
България.
 
преЗентаЦии от тренинг семинарите в 
цяла българия - сезон 2013-2014

• Всичко за вкусната образователна био-
градинка - в .PDF формат

• 12-те основни стъпки за създаване на вкусна 
био-градинка - в .PDF формат

• Пермакултурен дизайн - въведение, етики и 
принципи - в .PDF формат

• Етики и принципи на Пермакултурата - в .PDF 
формат

• Идеи и техники за изграждане на елементи 
на вкусна образователна градинка с 
естествени материали - в .PDF формат 
 
 

 

ваШето Мнение е ваЖно За нас

• Моля, споделете вашето мнение, идеи и 
предложения в АНКЕТАТА “БъДЕщЕ ВъВ 
ВКУСНИТЕ БИО-ГРАДИНКИ”.

 

http://www.zaedno.net/
http://www.zaedno.net/
http://gradinka.zaedno.net/node/204
http://gradinka.zaedno.net/node/204
http://gradinka.zaedno.net/node/204
http://www.swissbgcooperation.bg/
http://www.swissbgcooperation.bg/
http://www.swissbgcooperation.bg/
http://www.swissbgcooperation.bg/
http://www.swissbgcooperation.bg/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/bg/
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Prezentacii/Vkusnata-biogradinka-intro-ZAEDNO-2014.pdf
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Prezentacii/12-Steps_biogradinka-ZAEDNO-2014.pdf
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Prezentacii/Permaculture_intro-ZAEDNO-2014.pdf
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Prezentacii/Permaculture_Sferi_Etiki-ZAEDNO-2014.pdf
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Prezentacii/Permaculture_Sferi_Etiki-ZAEDNO-2014.pdf
http://gradinka.zaedno.net/sites/gradinka.zaedno.net/files/Permaculturni-gradinki-TEHNIKI-sazdavane.pdf
http://gradinka.zaedno.net/node/360
http://gradinka.zaedno.net/node/360
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 Екипът на Фондация ЗАЕДНО подготвя 
следващи програми и проекти за подкрепа 
и развитие на вкусните образователни 
градинки в България. ще се радваме, ако 
споделите вашите идеи и насоки за бъдещето 
на вкусните био-градинки.

солидарната МреЖа на 
вкусните био-градинки

• Ако вече провеждате занимания с децата 
във Вашата уникална вкусна био-градинка, 
споделете вдъхновяващи идеи за уроци, 
игри и занимания, под формата на снимки, 
клипчета, текст, а ние ще ги популяризираме 
в следващите броеве на Бюлетина и ще ги 
качим 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

• Може да ни намерите във Фейсбук страницата 
на Вкусните образователни био-градинки

 
покана За събитие:

• ЕuPC - Европейската пермакултурна 
конвергенция ще се проведе от 25 -29 юли 
в България, къмпинг Батак. Европейските 
срещи за пермакултура (ЕСП) се провеждаха 
досега в Западна Европа  и спечелиха 
доверието на много хора. 

 

 ПЕРМАКУЛТУРАТА помогна на своите после-
дователи да култивират природосъобразния 
начин на живот, за който са си мечтали. 
Балканите имат богата  естествена и социална 
история, които могат да бъдат запазени и 
обогатени чрез задълбочаване на познанията 
за пермакултура. Организирайки ЕСП 2014 
в България организатолите целят активно 
участие на нашите приятели в региона, 
като предлагат платформа за общуване 
и пораждане на нови идеи и проекти за 
пермакултура.

 
био-динаМиЧно ЗеМеделие 
в помощ на вкусната био-градинка

• Лунният календар на Мария Тун за втората 
част на м. юли 2014 >>>

 
представяМе ви нашите приятели 
от перМа градина “Златарски”, 
кв. витоша, софия:

• Пилотен проект ще провери има ли 
градското земеделие почва и в София >>>

• Фото-галерия от създаването на 
пермакултурната градина в кв. Витоша >>>

mailto:biogradinka@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/265450450143130/
https://www.facebook.com/groups/265450450143130/
http://www.eupc.eu/10411098108310751072108810891082107210901072-10891090108810721085108010941072.html
http://www.eupc.eu/10411098108310751072108810891082107210901072-10891090108810721085108010941072.html
http://www.eupc.eu/10411098108310751072108810891082107210901072-10891090108810721085108010941072.html
http://gradinka.zaedno.net/node/279
http://gradinka.zaedno.net/node/279
http://gradinka.zaedno.net/taxonomy/term/65
https://www.facebook.com/pages/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0/680211228732276?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0/680211228732276?fref=ts
https://www.facebook.com/BbJLka/media_set?set=a.10202411831924642.1073741841.1458762501&type=1
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полеЗни ресурси:

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

• Гражданска позиция: Преосмислянето на 
образованието - неизбежно >>>

• Книга: Полезни пермакултурни гилдии при 
дърветата - на английски език >>>

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

ПИШЕТЕ НИ: biogradinka@gmail.com

очакваме ви!

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.dnevnik.bg/analizi/2014/07/20/2345966_preosmislianeto_na_obrazovanieto_-_neizbejno/
http://midwestpermaculture.com/eBook/Plant Guilds eBooklet - Midwest Permaculture.pdf
mailto:biogradinka@gmail.com

