Третій міжнародний День рослин у світі
Міжнародний День рослин відбувається цього року втретє під егідою Європейської організації
біології рослин (European Plant Science Organisation, Брюссель) у понад 50 країнах світу, зокрема, країнах
Європи, Америки, Леванту, Азії, Океанії та Африки (інтерактивна мапа представлена на сторінці EPSO
http://www.plantday12.eu/map.htm). Близько 2000 установ (науково-дослідні інститути, університети,
ботанічні сади, дослідницькі центри, національні парки, заповідники, агротехнологічні компанії, приватні
організації та інші), а також окремі ентузіасти − флористи, дендрологи, ландшафтні дизайнери, фермери,
садівники − проводитимуть для Вас ряд відкритих заходів на волонтерських засадах. Метою заходу є
поширення знань у галузі наук про рослини – ботаніки, екології, фізіології, клітинної біології рослин, біота 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.
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, взяти участь у семінарах, майстер-класах, конкурсах та вікторинах, поспілкуватися з
науковцями та освітянами, поділитися своїми знаннями та уміннями.

Третій міжнародний День рослин в Україні
Запрошуємо Вас взяти участь у науково-просвітницьких заходах до Третього Міжнародного Дня
рослин під егідою Європейської організації біології рослин (EPSO), що відбудуться в Україні 3–26 травня
2015 року. Протягом трьох тижнів 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. До цьогорічного
Міжнародного Дня рослин в Україні вже долучились понад 30 установ та організацій з 15 міст. Заходи
передбачають 30 лекцій та 20 майстер-класів, 22 демонстрації та інші цікаві події. У програмі також є 20
екскурсій музеями, ботанічними садами, національними парками та історичними центрами міст України.
Крім того, в рамках Дня рослин проходитиме фотоконкурс ”Plant Art and Photography Contest – Fascination
of Plants Day – 2015” з подальшими виставками робіт переможців.
Цього року деякі події Третього міжнародного Дня рослин проводитимуться спільно з лекціями,
демонстраціями, екскурсіями та іншими науковими та науково-популярними заходами, присвяченими
Дням Науки, що проходитимуть 16–26 травня (http://dni-nauky.in.ua/), Міжнародному Дню музеїв (18
травня), Міжнародному Дню музеїв (18 травня) та Дням світла у Львові (16-17 травня), які пройдуть в
рамках Міжнародного року світла.
Події до Дня рослин відбуватимуться по всій Україні (див. мапу). Донецька та Луганська області, а
також АР Крим через штучно утруднене переміщення та спілкування з колегами в зв’язку з агресивною
політикою Російської Федерації представлені цього року на виставках у м. Києві лише фотографіями та
художніми роботами, присвяченим флорі та краєвидам.
Детальну інформацію та програму місцевих заходів Третього міжнародного Дня рослин розміщено
на офіційній сторінці України на сайті EPSO: http://www.plantday12.eu/ukraine.htm. Архів подій з нагоди Дня
рослин в Україні за 2012 та 2013 роки (“історії успіху” −“success stories”): http://www.plantday12.eu/ukrainesuccess-story-2013.htm Конспект науково-популярної лекції ”Навіщо потрібно вивчати рослини?” можна
скачати за посиланням:http://www.plantcell.org/site/teachingtools/TTPB1LectureNotes_UkrainianVersion.pdf
Інтерактивну інформацію щодо Дня Рослин в Україні можна знайти на сторінці у Фейсбуці:
https://www.facebook.com/fopd.ukraine
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За більш детальною інформацією звертайтесь:
Ярослав 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
Голова Ради молодих вчених
ДУ ”ІХБГ НАН України”,
к.б.н, н.с. відділу геноміки
та молекулярної біотехнології
+38 (067) 409 62 92
j_krasylenko@ukr.net
Тетяна Карпюк
Зв'язки з громадськістю
асп. відділ систематики та флористики судинних рослин
Інституту ботанки ім. М.Г. Холодного
+38 (097) 391 00 03
tan.karpiuk@gmail.com
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