RASTLINE SO OČARLJIVE
V letu 2019 bo potekal peti mednarodni in že osmi slovenski Dan očarljivih rastlin
(Fascination of Plants Day) v svetovnem merilu pod okriljem Evropske organizacije za
znanosti o rastlinah (European Plant Science Organisation, EPSO) in v Sloveniji pod okriljem
Slovenskega društva za biologijo rastlin (SDBR). Cilj tega dogodka je navdušiti čim več ljudi
za rastline ter povečati zavedanje o pomenu znanosti o rastlinah za agronomijo in
trajnostno pridelavo zdrave hrane, kot tudi za gozdarstvo, vrtnarstvo in proizvodnjo ne
prehranskih proizvodov, kot so zdravila, les, papir, kemikalije in energija, ter za ohranjanje
narave.
V Sloveniji je v letih 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 pri organizaciji dogodkov
ob Dnevu očarljivih rastlin sodelovalo veliko različnih inštitucij, od raziskovalnih inštitutov
in univerz, do šol, muzejev, botaničnih vrtov, društev in drugih organizacij, ki se ukvarjajo z
rastlinami. Podroben seznam in opis preteklih dogodkov je dostopen na spletni strani SDBR.
V drugih državah so se organizaciji dogodkov pridružili tudi kmetje in industrija.
Dobrodošli, da se nam pridružite!
Vabimo vas, da se z organizacijo in izvedbo delavnice na temo rastlin pridružite osrednjemu
slovenskemu dogodku ob Dnevu očarljivih rastlin 2019, ki bo v petek, 25. maja 2019 v
Biološkem središču v Ljubljani, ali da organizirate kakšen drug dogodek na temo rastlin v
tednu okoli 18. maja, Dneva očarljivih rastlin. EPSO si prizadeva, da bi v svetovnem merilu
v letu 2019 presegli število 1000 dogodkov, kolikor jih je bilo izvedenih v letu 2017, od
katerih bo večina izvedena 18. maja, štejejo pa vsi dogodki v mesecu maju.
Vabimo predstavnike države, da se seznanijo z najnovejšimi dosežki na področju znanosti
o rastlinah in njihovim pomenom za gospodarstvo in celotno družbo. Vabimo tudi medije,
da poročajo o najnovejših dosežkih na področju znanosti o rastlinah in možnostih njihove
uporabe.
Rastline so očarljive. Iz drobnega semena, posajenega v zemljo, lahko zrastejo mnoga
različna zelena življenja – od majhnih zeli, do velikih dreves, ter od okrasnih rastlin do
poljščin, ki so za ljudi in živali nujno potrebne, da lahko preživimo na tem planetu. Ocenjuje
se, da na svetu raste okoli 250.000 vrst rastlin.
Dvignite ozaveščenost! Upamo, da bomo s skupnimi prizadevanji z Dnevom očarljivih
rastlin 2019 posadili tudi mnogo virtualnih in nenehno kalečih semen v kolektivno zavest
slovenske, evropske in svetovne javnosti, da je znanost o rastlinah ključnega pomena za
socialno in okoljsko dobrobit sedaj in v prihodnosti.
Veselimo se vašega sodelovanja in vaših zanimivih dogodkov! Če se želite pridružiti
Dnevu očarljivih rastlin z delavnico na osrednjemu slovenskemu dogodku ali s kakšnim
drugim dogodkom, se obrnite na nacionalno koordinatorico (kontakt:
marusa.pompe.novak@nib.si).
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