AUGALAI ŽAVI
Europos augalų tyrimų organizacija (EPSO), suvienydama viso pasaulio augalų tyrėjus, kviečia į
penkioliktąjį tarptautinį renginį „Augalų žavadienis“ 2019 (FoPD 2019). Šis renginys skatina
sužadini norą kuo daugiau žmonių visame pasaulyje gėrėtis augalais ir priminti jų svarbą mokslui,
žemės ūkiui, tvariai visuomenei, sodininkystei, miškininkystei ir kitoms sritims, nebūtinai
susijusioms su maisto pramone, pavyzdžiui, popieriaus, medienos, chemijos produktų gamyba,
energetika ar farmacija. Be abejonės, akcentuojama augalų reikšmė aplinkosaugai.
Visi yra kviečiami prisijungti prie šios iniciatyvos!
Mes kviečiame visus – nuo mokyklų atstovų iki gamintojų – prisijungti ir dalyvauti šiame renginyje.
Daugybė augalų mokslo institucijų, universitetų, mokyklų, botanikos sodų ir muziejų kartu su
ūkininkais ir gamintojais atvėrė duris 2012, 2013, 2015 ir 2017 metų „Augalų žavadienio“
renginiams. Įdomiausias renginio akimirkas galite peržiūrėti „FoPD Success Stories“.
Taip pat kviečiame žiniasklaidą, mokslininkus ir politikos atstovus aptarti ir pristatyti naujausius ir
aktualiausius mokslinius tyrimus bei augalų mokslo laimėjimus. „Augalų žavadienyje“ numatomi
įvairūs renginiai viešose erdvėse, teatruose, kavinėse, centrinėse miesto aikštėse ir parkuose, kad
visi suvoktų augalų svarbą.
Kviečiame Jus organizuoti patrauklią, su augalais susijusią veiklą 2019 m. gegužės 18 d. ir įtraukti
visuomenę į šį renginį. Mūsų tikslas yra surengti dar daugiau renginių, nei buvo surengta 2017
metais (1 000 renginių). Oficialiai visame pasaulyje „Augalų žavadienis“ organizuojamas gegužės 18
d., tad daugelis renginių vyksta būtent šią dieną, tačiau renginiai gali būti organizuojami ir visą
gegužės mėnesį.
Augalai žavi. Iš mažų sėklų, pasodintų į dirvožemį, gali išaugti įvairiausi augalai – nuo nedidelių
žolelių iki aukštų medžių ar dekoratyvią funkciją atliekančių gėlių, kultūrų, kurias visi žmonija ir
gyvūnija turi šioje planetoje išsaugoti. Augalų biologai apskaičiavo, kad bendras augalų rūšių skaičius
yra maždaug 250 000. Organizuodami šį renginį tikimės, kad skatinsime Europos ir viso pasaulio
visuomenės sąmoningumą, priminsime, kad augalų mokslas dabar ir ateityje yra labai svarbus
socialiniais ir aplinkosaugos aspektais.
Informacija ir pagalba
Norėdami Jums padėti, siūlome nemokamą „Augalų žavadienio“ dizainą. Jį galite atsisiųsti iš „PRtoolbox“ meniu „FoPD“ svetainėje. Jei norite įkelti įvykį, susisiekite su savo nacionaliniu
koordinatoriumi (Lietuvoje – VDU Botanikos sodas Kaune, www.botanika.vdu.lt). Jei kiltų klausimų,
nedvejodami kreipkitės į savo EPSO pasaulinį koordinatorių. Mes padėsime Jums reklamuoti Jūsų
patrauklius renginius!
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