AUGI IR AIZRAUJOŠI
Šogad notiks piektā internacionālā "Aizraujošo augu diena" ("Fascination of Plants Day"
(FoPD 2019)). Tajā piedalīsies zinātnieki no visas pasaules, kuru darbs ir saistīts ar augu
pētniecību. Pasākumu organizē Eiropas Augu pētniecības organizācija (European Plant
Science Organisation (EPSO)). Pasākuma mērķis ir ieinteresēt pēc iespējas vairāk cilvēku
jautājumos, kas saistīti ar augu pasauli un sabiedrībā aktualizēt jautājumu par augu
pētniecības nozīmi lauksaimniecībā, dārzkopībā, mežsaimniecībā, ilgtspējīgā pārtikas
produktu un citu preču (piemēram, papīra, ķīmisko vielu, enerģijas un medikamentu)
ražošanā. Pasākumā liela uzmanība tiks pievērsta arī augu nozīmei vides aizsardzības
jautājumos.
Laipni aicinām iniciatīvā iesaistīties visus interesentus!
“Aizraujošo augu dienā” piedalīties aicināti visi, sākot ar skolām, beidzot ar dažādiem
ražotājiem. Līdz šim 2012.-2017. gadā “Aizraujošo augu dienu” ar dažādām aktivitātēm
atzīmējušas daudzas zinātniskās institūcijas, universitātes, skolas, botāniskie dārzi un
muzeji, kā arī lauksaimnieki un industriālie ražotāji. Informācija par līdzšinējām aktivitātēm
atrodama EPSO mājas lapā sadaļā “FoPD Success Stories”.
Pasākuma ietvaros aicinām arī masu mediju pārstāvjus, zinātniekus un politikas
veidotājus runāt par jaunākajiem augu pētniecības sasniegumiem un to potenciālo nozīmi.
“Aizraujošo augu dienas” ietvaros pasākumi notiek publiskajā ārtelpā, teātros, kafejnīcās,
parkos un daudzviet citur, lai aicinātu visus aizdomāties par augu nozīmi mūsu dzīvēs.
Mēs aicinām tieši TEVI organizēt kādu interesantu ar augiem saistītu aktivitāti sabiedrības
izglītošanai “Aizraujošo augu dienas” ietvaros. Mūsu mērķis 2019.gadā ir pārspēt 1000
notikumu rekordu, ko sasniedzām 2017.gadā. “Aizraujošo augu diena” oficiāli tiek atzīmēta
18.maijā. Lielākā daļa aktivitāšu notiek šai dienā, tomēr pasākuma ietvaros paredzētās
aktivitātes ir iespējams organizēt visu maija mēnesi.
Augi ir aizraujoši – no mazas sēkliņas, kas tiek iestādīta augsnē, var rasties visdažādākās
dzīvības formas, sākot ar nelieliem augiem, beidzot ar milzu kokiem, dekoratīvajiem
ziedaugiem un kultūraugiem, kas nepieciešami cilvēkiem un dzīvniekiem izdzīvošanai. Pēc
augu biologu aplēsēm uz Zemes ir aptuveni 250 000 augu sugu. Mēs ceram, ka “Aizraujošo
augu dienai” arī šogad izdosies Eiropas un pasaules iedzīvotāju prātos iedēstīt nozīmīgu
ideju sēklu par milzīgo augu pētniecības nozīmi sociālās un vides kvalitātes nodrošināšanā
gan šodien, gan nākotnē.
Uzlabosim sabiedrības informētību!
Kā palīdzību mēs piedāvājam iespēju bez maksas izmantot “Aizraujošo augu dienas”
simboliku. To iespējams lejupielādēt FoPD mājas lapas sadaļā “PR-toolbox”. Lai pievienotu
izplānoto aktivitāti “Aizraujošo augu dienas” mājas lapai, lūdzu, sazinieties ar savas valsts
nacionālo koordinatoru (kontaktinformācija atrodama katras valsts mājas lapā). Par citiem
jautājumiem droši sazinieties ar EPSO galveno koordinatoru. Ļoti priecāsimies par iespēju
sadarboties un popularizēt Jūsu izstrādātās aktivitātes!
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