РАСТЕНИЯТА СА ОЧАРОВАТЕЛНИ
Петият международен "Ден на очарованието на растенията" 2019 (FoPD 2019) ще бъде
организиран от растителните биолози по света под егидата на Европейската организация за
растителна наука (EPSO). Целта на тази дейност е да събере колкото се може повече хора по
света, очаровани от растенията и ентусиазирани относно значението на растителната наука
за селското стопанство и устойчивото производство на питателна храна, както и за
градинарството, горското стопанство и производството на растителни нехранителни
продукти като хартия, дървен материал, химикали, енергия и фармацевтични продукти.
Ролята на растенията в опазването на околната среда също е ключово послание.
Всеки е добре дошъл да се присъедини към тази инициатива!
Каним всички, от ученици до производители, да се включат и да допринесат за тази
инициатива. Много научноизследователски институции, университети, училища,
ботанически градини и музеи, заедно с фермери и производители, отвориха вратите си по
време на Деня на очарованието на растенията през 2012, 2013, 2015 и 2017 година по целия
свят отразено в нашата страница “История на успеха на FoPD”.
Ние също така каним медиите, учени и политици да обсъдят най-съвременните научни
изследвания и постижения в растителната наука и да проучат новите приложения, които
растителната наука може да предложи. Денят на очарованието на растенията ще бъде
подкрепен от редица събития в публични пространства, театри, кафенета, централни
площади и паркове, предназначени да накарат всеки да осъзнае значението на растенията.
Каним Ви да организирате атрактивна, свързана с растенията дейност на/или около 18 май
2019 г. и да общувате с всички заинтересовани. Целта ни е да счупим рекорда от 1000 събития,
които организирахте през 2017 г. Денят на очарованието на растенията официално се
провежда на 18 май и повечето събития се организират на този ден, но събития могат да се
организират през целия месец май.
Растенията са очарователни. Едно малко семе, засадено в почвата, дава началото на
растение с много зелени листа - от билки до големи дървета или от декоративни цветя до
селскостопански култури, от които хората и животните се нуждаят, за да оцелеят на тази
планета. Растителните биолози оценяват общия брой растителни видове около 250 000. На
основата на тази координирана дейност се надяваме отново да засадим много виртуални и
покълващи семена в колективния ум на европейската и световната общественост, че
растителната наука е от изключително значение за обществото и околната среда сега и в
бъдеще.
Повишаване на осведомеността!
За да ви помогнем, ние предлагаме корпоративния дизайн на Деня на очарованието на
растенията, който ще се използва безплатно. Можете да го изтеглите от менюто „PR-toolbox“
на уебсайта на FoPD. За да качите събитие, моля, свържете се с вашия национален
координатор (вижте страницата на вашата страна). За всяко друго запитване не се колебайте
да се свържете с вашия Глобален координатор на EPSO. Ще се радваме да хостваме и да
популяризираме вашите очарователни събития!
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plantday@epsomail.org

