DIVERZITÁS SCIENCE CAFÉ
a biológiai és a kulturális sokféleségrıl
a Merlin Színházban
1052 Budapest, Gerlóczy utca 4.
(a Deák tértıl 2 percre)
A beszélgetéssorozat a sokféleség körüli párbeszédre épül természet- és társadalomtudósok
felvezetı elıadásaival.
A 2010. november - 2011. március között havonta zajló Diverzitás Science Café beszélgetéssorozat a
biológiai és szocio-kulturális sokféleség témakörét mutatja be hozzáértı elméleti és gyakorlati
szakemberek közremőködésével. Elıadóinkat arra kértük, segítsenek tényekkel tudatosítani, hogy
elfogyott az idı: a 2010-re kijelölt cselekvési terv, amelyet 2002-ben 188 ország kezdeményezett a
biodiverzitás csökkentésének megfékezésére, csúfosan megbukott. Semmilyen hatása nem volt, nem
sikerült gátat szabni az állatvilág, a növényvilág és természeti tájaink pusztulásának. Egyre többen
látják úgy, hogy újabb félresikerült politikai célkitőzések, tudományos kutatások és indikátorok
farigcsálása helyett eljött a társadalmi részvétel és cselekvés ideje. Gyere és vitasd meg velünk a
Diverzitás Science Cafében, mit tehet egy közösség a biológiai és a kulturális diverzitás csökkenés
megállítására!
A rendezvényre a legalkalmasabb kávéházi környezetben; egy csésze fair trade kávé/tea és
biosütemények mellett kerül sor. A meghívott tudósok és gyakorlati szakemberek rövid felvezetı
elıadást tartanak, aztán máris a közönségé a szó, indulhat a beszélgetés. A programon a helyszínen
vásárolt regisztrációs jeggyel lehet részt venni, amelynek ára éppen egy csésze kávé: 200 Ft. A
regisztrációval a beszélgetést követıen a Merlin Színház kortárs táncelıadásaira 20 százalékos
árkedvezmény érvényesíthetı.
Szervezık: Környezeti Társadalomkutató csoport (ESSRG), Merlin Színház, Vidékfejlesztési
Minisztérium Biodiverzitás- és Génmegırzési Osztály
TÉMAKÖRÖK 2011-BEN
3.Agro-biodiverzitás Science Café
Szóló ezerjó szılı, mosolygó batul alma, csengı gönci barack és a magyar kecske…
2011. január 11. kedd 17.30.
Beszélgetnek:
Dr. Gyulai Ferenc egyetemi tanár, Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet
Agrár-környezetgazdálkodási Tanszék, Agrobiodiverzitási és Génmegırzési Csoport
Lakatos József polgármester, Tiszaadony
Lantos Tamás igazgató, Ormánság Alapítvány
Háziasszony: Dr. Rodics Katalin, Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás- és Génmegırzési
Osztály
4. „Magyar-… két jóbarát?”: multikulturalizmus Magyarországon
2011. február 8. kedd 17.30.
5. Cigány-magyar együttélés
2011. március 8. kedd 17.30.
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