РОСЛИНИ − НЕЙМОВІРНІ!
Запрошуємо Вас взяти участь у науково-просвітницьких заходах до П’ятого міжнародного Дня
рослин під егідою Європейської організації біології рослин (EPSO), що відбудуться в Україні 1–31
травня 2019 року. Цьогорічні події пройдуть спільно з проектом популяризації науки,
організованого молодими вченими Національної академії наук України – “Дні науки. Весна2019”. Протягом місяця всі охочі матимуть можливість безкоштовно відвідати відкриті лекції,
презентації та екскурсії, організовані провідними фахівцями та аматорами, демонстрації
природничих експериментів із залученням сучасних методів біологічних досліджень, екскурсії в
оранжереї, тематичні конкурси, помандрувати у національні природні парки пішки та на
велосипеді, etc.
День рослин відзначатиметься цього року у понад 50 країнах світу, зокрема, країнах
Європи, Америки, Леванту, Азії, Океанії та Африки. Науково-дослідні інститути, університети,
ботанічні сади, дослідницькі центри, національні парки, заповідники, агротехнологічні компанії,
приватні та інші організації, а також окремі ентузіасти − флористи, дендрологи, ландшафтні
дизайнери, фермери, садівники − проводитимуть для Вас ряд відкритих заходів на
волонтерських засадах. Ставиться за мету поширення знань у галузі наук про рослини – ботаніки,
екології, фізіології, клітинної біології рослин, біо- та нанотехнології, генетичної інженерії,
сільського господарства, екології, збереження біорізноманіття та ряду інших. Не менш
актуальним є й поглиблення природничої освіти та поширення ”plant art” – напрямів мистецтва,
пов'язаних з рослинним світом – ікебани, флористики, лендарту, оформлення гербаріїв,
фотографії, скульптури, живопису, батіку та інших цікавих напрямів.
Запрошуємо всіх!
Двері відкриті для широкого загалу відвідувачів: дорослих (спеціалістів та неспеціалістів),
дітей дошкільного віку, школярів та студентів, які матимуть нагоду відвідати лабораторії,
ознайомитися з напрямами їх досліджень і долучитися до проведення демонстраційних
дослідів, цікаво провести час у музеях і на виставках.
Розгорнуті програми заходів з анотаціями, впорядковані за датами та учасниками, Ви
знайдете на сайтах: https://plantday18may.org/category/europe/ukraine/ та http://dninauky.in.ua/. Підписуйтеся на наші групи у соцмережі Facebook, які будуть активно
наповнюватися новинами та розміщуватимуть анонси наших заходів: ”Міжнародний День
рослин”
https://www.facebook.com/fopd.ukraine/
та
”Дні
Науки”
https://www.facebook.com/dni.nauky/
Організатори Міжнародного Дня рослин в Україні: Ярослав Борисович Блюм,
Національний Координатор Дня рослин, Представник України у EPSO, Директор ДУ “Інститут
харчової біотехнології та геноміки НАН України”, акад. НАН України., проф., д.б.н (+38 (044) 434
37 77, cellbio@cellbio.freenet.viaduk.net). Юлія Красиленко, Локальний координатор Дня рослин
(supporting scientist), Голова Ради молодих вчених ДУ ”ІХБГ НАН України”, к.б.н, н.с. відділу
клітинної біології та біотехнології (+38 (095) 425 35 77, j_krasylenko@ukr.net).
Організатори ініціативи “Дні науки в Україні”: Наталія Атамась, к.б.н., науковий
співробітник Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України; Сергій Гончаров, науковий
співробітник Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України; Олексій Болдирeв, науковий
співробітник Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
Хештеги для відгуків у соціальних мережах: #plantday, #PlantDayUkraine, #Дні_науки_Весна,
#fopd, #День_рослин_Україна, #розумні

