Rastliny sú fascinujúce
Piaty medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ 2019 (FoPD 2019) bude odštartovaný po
celom svete vedcami zaoberajúcimi sa rastlinami pod záštitou Európskej organizácie pre
rastlinnú vedu (EPSO). Cieľom tejto aktivity je fascinovať rastlinami čo najviac ľudí na celom
svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy, poľnohospodárstvo a trvalo udržateľnú
produkciu výživných potravín, ako aj pre záhradníctvo, lesníctvo a produkciu rastlinných
nepotravinových produktov ako papier, drevo, chemikálie, energie a liečivá. Úloha rastlín v
ochrane životného prostredia je tiež kľúčovým posolstvom Dňa fascinácie rastlinami.
Každý je pozvaný zapojiť sa do tejto iniciatívy!
Pozývame všetkých, od škôl až k výrobcom, aby sa pripojili k tejto iniciatíve. Mnohé
inštitúcie pre rastlinnú vedu, univerzity, školy, botanické záhrady a múzeá spolu s
poľnohospodármi a priemyslom otvorili svoje dvere počas Dňa fascinácie rastlinami v
rokoch 2012, 2013, 2015 a 2017. Rôznorodé interaktívne udalosti súvisiace s danou výzvou
po celom svete sú zverejnené v našich "DFR úspešný príbeh".
Pozývame taktiež médiá, vedcov a tvorcov metodík a stratégií, aby diskutovali o
najmodernejšom výskume a objavoch v oblasti rastlinných vied a preskúmali nové aplikácie,
ktoré tieto rastlinné vedy môžu ponúknuť. Deň fascinácie rastlinami bude podporený celým
radom podujatí vo verejných priestranstvách, divadlách, kaviarňach, centrálnych
námestiach a parkoch, ktoré budú dizajnované tak, aby každý pochopil význam rastlín.
Pozývame VÁS, aby ste organizovali atraktívnu akciu súvisiacu s rastlinami v termíne okolo
18. mája 2019 a zapojili do nej verejnosť. Naším cieľom je prekonať rekord 1000 podujatí,
ktoré boli spoločne na celom svete organizované v roku 2017. Deň fascinácie rastlinami sa
oficiálne koná 18. mája a väčšina podujatí sa koná práve v tento deň, avšak celý mesiac máj
je venovaný aktivitám Dňa fascinácie rastlinami.
Rastliny sú fascinujúce. Z jedného malého semienka zasadeného do pôdy môžu vzniknúť
rôznorodé zelené životy - od malých bylín až po veľké stromy alebo od okrasných kvetov až
po kultúrne plodiny, ktoré všetky živočíchy a celé ľudstvo potrebujú pre prežitie na tejto
planéte. Biológovia rastlín odhadujú, že celkový počet rastlinných druhov je približne 250
000. Na pozadí tejto koordinovanej aktivity dúfame, že v kolektívnej myšlienke európskej a
svetovej verejnosti budeme opäť môcť vypestovať mnoho virtuálnych a neustále sa
rozvíjajúcich semien, že rastlinná veda má dnes a bude mať aj v budúcnosti zásadný význam
pre sociálnu a environmentálnu krajinu.
Pozor! Pozor!
Aby sme vám pomohli, ponúkame Vám zdarma firemný dizajn Dňa fascinácie rastlinami.
Môžete si ho stiahnuť z ponuky "PR-toolbox" na webovej stránke Dňa fascinácie rastlinami
(anglicky v skratke FoPD). Ak chcete vložiť nejakú udalosť, kontaktujte svojho národného
koordinátora (na stránke príslušnej krajiny). Pre akékoľvek iné otázky neváhajte
kontaktovať globálneho koordinátora EPSO. Tešíme sa na propagáciu vašich fascinujúcich
udalostí súvisiacich s rastlinami!
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