За какво трябва да се подготви човечеството през следващите 10, 25 и дори 75 години?

МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ
NEXT 75
19 декември 2020, от 14:00 ч.
онлайн на https://next75.com

NEXT 75 ще събере в диалог за бъдещето на планетата водещи личности от науката, изкуството и
бизнеса, сред които Нобеловият лауреат за мир и посланик на ООН за мир Родни Джон Алам,
носителят на три „Оскара“ - режисьорът Оливър Стоун, вирусологът от Световната здравна
организация Ойевале Томори и много други впечатляващи личности, учени и професионалисти на
световно ниво.
Присъединете се към аудиторията на събитието, в което ще участват 600 младежи от 5 континента.
темите, които ще се обсъждат, са сериозни, но дискусиите ще са изненадващо зрелищни, живи и
ефектни благодарение на мултимедийните технологии.
Тематичните блокове на конференцията ще отговорят на въпроси като:
✓ Кои технологии ще бъдат развити и кои ще останат в миналото?
✓ Ще има ли глобални конфликти на планетата заради недостиг на ресурси или
недостатъчно пространство при население от 10 милиарда души?
✓ Минахме ли точката в глобалните промени на климата, от която няма връщане назад?
✓ Възможно ли е да се подготвим за бъдещи пандемии?

Събитието ще е достъпно за всеки желаещ да проследи диалога за бъдещето
на планетата. Начален час за България – 14:00 часа, 19 декември.

В конференцията ще се включат:

Родни Джон Алам, лауреат на Нобелова награда за мир, посланик на мира
на ООН
Ойевале Томори, вирусолог от Световната здравна организация, експерт по
внедряване на иновативни решения в борбата с пандемиите

Карл Сафина, професор по екология, университет „Рътгърс“ (САЩ)

Мигел Брандао, Индустриална екология и оценка на жизнения цикъл (KTH
Royal Institute of Technology), Стокхолм

Томас Блис, автор на книгата „Лекарство за планетата“

Алексей Лихачов, генерален директор на „Росатом“

СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ:

Оливър Стоун, режисьор, трикратен носител на „Оскар“
Джейн Гудол, световноизвестна антроположка, основателка на института
„Джейн Гудол“, посланик на мира на ООН, почетен член на Световния съвет
за бъдещето
Данила Козловски, руски актьор и режисьор, познат от филми като „Ние
сме от бъдещето“, „Легенда №17“, „Екипаж“

Излъчването на конференцията ще се осъществи на https://next75.com/ и https://atom75.com
Вижте цялата програма на https://next75.com/pdf/program_en.pdf
Официални езици са английски и руски.

Присъединете се към NEXT 75 и ще се видим в бъдеще!

