АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ГЕОГРАФИ И РЕГИОНАЛИСТИ (АПГР)
АПГР е учредена е през май 2014 г. Вписана е в Регистъра на
юридическите лица като сдружение в обществена полза с нестопанска цел от
Софийски градски съд с решение № 1/11.07.2014 г.
Към 01.08.2015 г. АПГР е успяла да отправи своето послание към над 1600
географи от цялата страна. Близо 1200 от тях вече участват активно в нейните
първи инициативи. Над 1000 са официално подадените молби и документи за
членство в Асоциацията. Засега по-голямата част от членския състав на АПГР
са преподаватели в основни, средни и висши училища. Предстои активна
дейност за привличане в сдружението и на географи, упражняващи други
професии. В средносрочна перспектива ще бъдат привличани и други
специалисти, използващи регионални изследователски подходи.
АПГР има изградени регионални клонове във всички областни
административни центрове на страната. Предприемат се стъпки по
учредяването на общински секции и в други, по-големи градове на страната първи успешни стъпки в това отношение са осъществени в Дупница, Самоков,
Етрополе, Казанлък, Карлово, Нова Загора, Карнобат.

През май 2015 г. в София се проведе Първа работна среща на
Управителния съвет с координаторите и секретарите на регионалните клонове
на АПГР. Приета е програма за дейността на Асоциацията през 2015 г.
През последните 2 месеца АПГР активизира връзките си със сродни
международни организации. Вече са осъществени първи контакти с
Асоциацията на географските сдружения в Европа (EUGEO) и Европейската
асоциация по регионални науки (ERSA) – секция на Международната
асоциация по регионални науки (RSAI).
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА АПГР:
-Прокламиране на географията като еднинна наука с интердисциплинарен
характер и уникален пространствен изследователски подход, като
фундаментална част от общественото познание с огромен приложен потенциал.
-Организационно и методологично подпомагане дейностите на висши,
средни и основни училища, неправителствени организации и други юридически
лица, свързани с географски проучвания, преподаване и разпространение на
географски знания, опознаване на света, България, нейните региони и родния
край, защита на уникални природни и културни обекти, участие в национални и
международни проекти и програми.
-Създаване на благоприятни условия за разпространение и обмен на
географски знания и полезни регионални практики чрез книжни или
електронни издания, интернет страници, средства за масова комуникация и
информация.
-Доброволно съгласуване на професионалната дейност между: български
граждани и/или граждани на ЕС с придобито висше географско образование;
преподаватели по география в основни, средни и висши училища; граждани с
висше образование и/или преподавателски стаж по науки за Земята, регионални
или други интегрирани с географията научни направления, използващи
регионални изследователски подходи; физически и юридически лица,
признаващи значимостта на пространствения географски анализ за целите на
общественото развитие в България.
-Подпомагане взаимодействието между професионални географи, от една
страна, централните и регионалните органи на държавна власт в България, от
друга.
-Легализиране на професията географ чрез включването й в Списъка на
регулираните професии в Република България.
-Юридически и икономически консултации, правна помощ, морална,
логистична и материална подкрепа, защита на професионалните права на
географи и регионалисти.
-Национално представителство на географската общност в България пред
гражданското общество в страната, както и на международни научни форуми
на географи.

ПЪРВАТА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА – ВАРНА, 19 март 2014 г.

ПЛЕВЕН - 6 октомври 2014 г.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 22 октомври 2014 г.

ПЛОВДИВ - 25 април 2015 г.

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА АПГР, СОФИЯ – 9-10 май 2015 г.

ЛОГО НА АПГР

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В АПГР

ЧЛЕНСКА КАРТА В АПГР

