BILJKE SU OČARAVAJUĆE
Peti međunarodni “Dan očaranosti biljkama” 2019 (DOB 2019) bit će organiziran od
strane znanstvenika koji proučavaju biljke, a pod pokroviteljstvom Europske organizacije
za biljne znanosti (EPSO). Cilj ove akcije je okupljanje što je moguće više ljudi iz cijelog
svijeta koji su očarani biljkama i oduševljeni važnošću biljnih znanosti u poljoprivredi,
održivoj proizvodnji hrane, hortikulturi, šumarstvu kao i u industriji neprehrambenih
proizvoda poput papira, građevnog drva, kemikalija, energije i lijekova. Također, jedna od
ključnih poruka bit će i uloga biljaka u očuvanju okoliša.
Svatko je dobrodošao da se pridruži ovoj inicijativi!
Pozivamo sve od škola do proizvođača da se priključe i sudjeluju u ovoj inicijativi.
Brojne znanstvene institucije, sveučilišta, škole, botanički vrtovi i muzeji zajedno s
poljoprivrednim proizvođačima i industrijom, već su otvorili svoja vrata i priredili različita
događanja povezana s biljkama za sve zainteresirane tijekom Dana očaranosti biljkama u
2012., 2013., 2015. i 2017. godini. Možete potražiti različite interaktivne događaje
povezane s biljkama održane u svijetu na našim “DOB uspješne priče”.
Također, pozivamo medije, predstavnike znanstvene zajednice i političare da raspravljaju
o najnovijim dostignućima u biljnim znanostima te istraže nove mogućnosti koje biljne
znanosti mogu ponuditi. Tijekom “Dana očaranosti biljkama” bit će održana brojna
događanja na javnim mjestima, kazalištima, kafićima, centralnim gradskim trgovima i
parkovima, osmišljenima kako bi svatko mogao shvatiti važnost biljnog svijeta.
Pozivamo vas da 18. svibnja 2019. godine organizirate aktivnosti povezane s biljkama koje
će privući pozornost i interakciju sa širom publikom. Cilj nam je srušiti rekord od 1000
organiziranih događaja iz 2017. godine. Dana 18. svibnja 2019. godine održat će se Dan
očaranosti biljkama i većina događaja bit će organizirana tog dana, ipak obilježavanje se
može organizirati tijekom svibnja.
Biljke su očaravajuće. Od jedne male sjemenke posijane u tlo može nastati mnogo
zelenog života – od malene biljčice veliko stablo, ili od ukrasnog cvijeća do značajnih
kultura koje su neophodne svim životinjama i cijeloj ljudskoj civilizaciji da bi opstali na
Zemlji. Znanstvenici koji se bave biljkama procjenjuju da je ukupan broj biljnih vrsta oko
250 000. Želja ove koordinirane aktivnosti je da se ponovo usadi u kolektivnu svijest
europske i svjetske javnosti mnogo virtualnog sjemena koje će objasniti da je znanost o
biljkama od izuzetne važnosti u stvaranju društvenog i prirodnog krajolika, danas i u
budućnosti.
Podignite svijest!
Kako bi smo Vam pomogli, nudimo besplatno korištenje dizajniranog materijala povodom
Dana očaranosti biljkama. Možete ga besplatno preuzeti u izborniku “PR-toolbox” na web
stranicama FoPD (DOB). Da biste dodali svoj događaj, obratite se vašem nacionalnom
koordinatoru (pogledajte stranicu Croatia/Hrvatska). Za bilo koji drugi upit, ne
ustručavajte se kontaktirati vašeg globalnog koordinatora EPSO-a. Veselimo se što ćemo
ugostiti i promovirati vaše očaravajuće događaje!

#plantday
plantday@epsomail.org

