A NÖVÉNYEK MÉLTÓK A FIGYELMÜNKRE
A növényekkel foglalkozó kutatók már ötödik alkalommal szervezik meg szerte a világon a
nemzetközi Növények Napját („Fascination of Plants Day” 2019; FoPD 2019) az Európai
Növénytudományi Szervezet (European Plant Science Organization, EPSO) koordinálásával.
Az akció célja, hogy a világon minél több ember figyelmét felhívja arra, hogy a növények
milyen érdekesek és mennyire fontosak az emberiség számára. A szervezők tudatosítani
szeretnék, hogy a növénytudományok alapvetően hozzájárulnak a mezőgazdasági,
kertészeti és erdészeti termelés fenntarthatóságához, az élhető természeti környezet
megőrzéséséhez, az egészséges élelmiszerek és számos környezetbarát ipari termék (pl. fa
árú, papír, pamut, bioenergia stb.) előállításához.
Mindenkit felhívunk az akcióhoz való csatlakozásra!
Várjuk mindazoknak a jelentkezését, iskolai osztályoktól kutatókon keresztül a
gazdálkodókig, akik hozzá kívánnak járulni az akció sikeréhez! A korábbi akciók (2012,
2013, 2015, 2017) alkalmával számos intézet, egyetem, iskola, múzeum, botanikus kert,
nemzeti park, farm stb. nyitotta meg a kapuit vagy szervezett rendezvényt a Növények
Napja alkalmából. A korábbi évek eseményeiből az akció „siker történetei” adnak ízelítőt.
Szintén hívjuk a média képviselőit, a tudományos közösség tagjait és a politikusokat,
hogy ebből az alkalomból tekintsék át és vitassák meg a növénytudományok legújabb
eredményeit és azok alkalmazási lehetőségeit. Célunk, hogy a Növények Napja programjai
minél változatosabb közösségi helyszíneken (színházak, parkok, terek, bevásárló központok
stb.) kerüljenek megrendezésre, és azokról minél több média adjon hírt, hogy az akció
üzenete a legszélesebb tömegekhez eljuthasson.
Hívunk Téged, hogy 2019 május 18-án, de akár előtte vagy utána, szervezz
figyelemfelkeltő, a növényekkel kapcsolatos eseményt, és ezzel érj el minél több embert!
A cél, hogy világszerte legalább 1000 eseményt szervezzünk! Bár a hivatalos Növények
Napja május 18-a, a kapcsolódó rendezvényekre egész május hónapban sor kerülhet.
A növények igazán figyelemre méltók! Egy apró talajba vetett magból sokféle élet eredhet:
fűszáltól a hatalmas fáig, csodás virágtól a tápláló gabonáig. A Földön élő növényfajok
számát a szakemberek 250 000-re becsülik. Bízunk abban, hogy az akció révén fel tudjuk
hívni a közvélemény figyelmét a növények társadalmi, egészségügyi, környezeti, és
gazdasági jelentőségére és a növénytudományok nélkülözhetetlen szerepére a jelen és a
jövő kihívásaira adandó válaszok kidolgozásában.
Hirdesd az akciót!
Hogy segítsünk, térítés nélkül felajánljuk a nemzetközi „Fascination of Plants Day” arculati
elemeit. Ezek letölthetők a FoPD honlap “PR-toolbox” menüjén keresztül. Az események
adatainak feltöltéséhez vedd fel a kapacsolatot a nemzeti koordinátorral
(fopd.hu@gmail.com)! Egyéb kérdésekkel fordulhatsz a nemzetközi koordinátorhoz is.
Várjuk jelentkezésedet!
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