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Третият международен "Ден на очарованието на растенията 2015 г." - 18-ти
май, стартира под егидата на Европейската организация за растителна наука
(EPSO). Целта на организирането на това събитие беше да се привлекат колкото се
може повече хора по света, очаровани от растенията и ентусиазирани от важността
на растителната наука за селското стопанство, за устойчивото производство на храни,
както и за градинарството, горското стопанство и за нехранителни продукти, като
например хартия, дървесина, химикали, енергетиката и фармация. Ролята на
растенията в опазването на околната среда беше ключово послание.
В България Денят на очарованието на растенията се проведе за първи път:

БРОЙ НА СЪБИТИЯ
МЕСТОРАЗПОЛОЖЕНИЕ
УЧАСТВАЩИ
ИНСТИТУЦИИ

6
4 в София
1 в Шумен
1 в Садово

1.
2.

Агробиоинститут-ССА

Биологически факултет, Софийския университет "Св. Климент
Охридски"

3.
4.
5.
6.
7.

Съвместен геномен център
Институт по декоративни растения-ССА
Институт по аграрна икономика-ССА
Институт по криобиология и хранителни технологии-ССА
Институт по почвознание агротехнологии и защита на растенията-

ССА

8.
9.

Институт по животновъдни науки-ССА

Факултет по природни
Константин Преславски”

10.
БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ

500

науки,

Шуменския

университет

Институт по растителни генетични ресурси “К. Малков”

“Еп.

СЪБИТИЯ 1&2: “ДЕН НА ОЧАРОВАНИЕТО НА РАСТЕНИЯТА” В СОФИЯ
Уебсайт: www.plantday2015bg.wordpress.com
Организатори: Агробиоинститут-ССА и Биологически факултет на Софийския
университет "Св. Климент Охридски";
Други участващи институции: Институт по декоративни растения-ССА;
Съвместен геномен център
За контакт: Анелия Янчева (aneliaiancheva@abi.bg) и Мирослава Жипонова
(miroslava_zhiponova@abv.bg)

АГРОБИОИНСТИТУТЪТ, чийто директор проф. Росица Бъчварова е представител на
EPSO, пое инициативата да организира на 18 май 2015 г. “Ден на очарованието на
растенията” съвместно с БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, който се проведе на територията на факултета. Беше създадена
научна експозиция под формата на щандове, където около 70 студенти, учени, и
преподаватели се постараха да очароват посетителите със знанията си за растенията.
Бяха организирани презентации и демонстрации на любопитни факти за
растенията: за екзотични растителни видове (орхидеи, растенията на Тасмания, хищни
растения, авокадо); за горите, които сa “белите дробове” на Земята; за съвременни научни
подходи при селекция на растения и подобряване на тяхната устойчивост; за болести по
растенията; за уникалните свойства на растенията да регенерират от единична клетка; за
приложенията на коренови култури от медицински растения; за вълшебствата на българските
билки; за тайната на възкръсването на характерното за България растение хаберлея; за
растителните хормони, които сигнализират на растенията как да растат и да се развиват; за
съхраняването на растенията чрез замразяване; за ролята на водните растения за живота във
водата, както и бизнес аспекта на тяхното използване.
Бяха проведени и интересни експерименти, свързани със свойствата на растенията и
микроводораслите да превръщат слънчевата светлина в кислород и захари; за начина, по
който можем да чуем гласа на растенията; за движението на водата в клетката и из цялото
растение; за размножаването на растения в епруветки.
ИНСТИТУТЪТ ПО ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ се включи в събитието с предлагане на
експозиция от растения, някои от които бяха засадени в дворчето на Биологическия
факултет, като спомен от събитието. Беше организирано и посещение на Хербариума на
Софийския университет, който съхранява образци oт българската и чуждестранна флора.
Беше направена прожекция на филм за растенията през четирите сезона в СЪВМЕСТНИЯ
ГЕНОМЕН ЦЕНТЪР, разположен във факултета.
На гостите също бяха възложени задачи, като участия в: (1) томбола с въпроси,
свързани с наученото през деня, като бяха раздадени награди за най-точните и бързи
отговори; (2) състезание по фотография, където бяха включени снимки, направени от
студенти, и авторите на първите пет най-харесвани снимки бяха наградени; (3) конкурс за
рисунка/постер за очарованието на растенията по следните теми - Очарованието на
растенията; Очарованието на защитени видове растения в България; Флората и ние. В този
конкурс участваха творби на ученици и деца от една детска градина, като най-добре
представителите се участници бяха възнаградени с награди и грамоти.

СЪБИТИЕ 3. КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: “АГРАРНАТА НАУКА В ПОЛЗА НА
ПРАКТИКАТА” В СОФИЯ
Организатор: Институт по аграрна икономика, Селскостопанска акдаемия (ССА);
Други участващи институции към ССА: Агробиоинститут, Институт по
криобиология и хранителни технологии; Институт по декоративни растения; Институт
по почвознание агротехнологии и защита на растенията; Институт по животновъдни
науки
СЪБИТИЕ 4. МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:
АГРОТЕХНОЛОГИИТЕ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ” В СОФИЯ

“ПОЧВАТА

И

Уебсайт: www.soil.bg
Организатор: Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията

ИНСТИТУТЪТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА в
София организира международна конференция на тема: “Почвата и агротехнологиите
в променящия се свят”, която се проведе от 11 до 15 май. Бяха направени доклади по
следните тематични направления: 1. Нови знания за почвите. Произход, диагностика и
класификация; 2. Земеползване и агротехнологии за устойчива околна среда; 3. Устойчиво
управление на почвените и водните ресурси; 4. Почвено и растително здраве при климатични
промени; 5. Съвременни политики за почвите и водите.

СЪБИТИЕ 5. “ОЧАРОВАНИЕТО НА РАСТЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ” В ШУМЕН
Организатор: Факултет по природни науки
Константин Преславски”;
За контакт: Димчо Захариев (dimtchoz@abv.bg)

на

Шуменския

университет

“Еп.

ФАКУЛТЕТЪТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “ЕП.
КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” отбеляза събитието на 19 май под надслов “Очарованието
на растенията в България”. Бяха организирани поредица от презентации на следните
теми: “Ще ги откриете само в България (Растенията, подарени само на нас)”; “Орхидеите в
България (Малките красавици искат да ви очароват)”; “Паразитните растения в България (Как
растенията хранят... други растения)”; “Декоративните растения на България (“Декоративен”
не означава непременно “чуждестранен”)”.

СЪБИТИЕ 6. ОТВОРЕН ДЕН ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА В
САДОВО
Организатор: Институт по растителни генетични ресурси “К. Малков”

English Translation

http://plantday.org

The third international 'Fascination of Plants Day 2015' – 18 th of May, is launched under the
umbrella of the European Plant Science Organisation (EPSO). The goal of this activity is to get
as many people as possible around the world fascinated by plants and enthused about the
importance of plant science for agriculture, in sustainably producing food, as well as for
horticulture, forestry, and all of the non-food products such as paper, timber, chemicals, energy,
and pharmaceuticals. The role of plants in environmental conservation will also be a key message.
In Bulgaria, the Fascination of Plants Day was held for first time:

NUMBER OF
EVENTS
LOCATIONS
PARTICIPATING
INSTITUTIONS

NUMBER OF
ATTENDEES

6
4 in Sofia
1 in Shumen
1 in Sadovo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
500

Agrobioinstitute
Faculty of Biology of Sofia University "St. Kliment Ohridski"
Joint Genomic Center
Institute of Ornamental Plants
Institute of Agricultural Economics
Institute of Cryobiology and Food Technology
Institute of Soil Science, Agrotechnology and Plant Protection
Institute of Animal Science
Faculty of Natural Science of Shumen University “Konstantin Preslavsky”
Institute for Plant Genetic Resources “K. Malkov”

EVENTS 1&2: “FASCINATION OF PLANTS DAY” IN SOFIA
Website: www.plantday2015bg.wordpress.com
Organizers: Agrobioinstitute and Faculty of Biology of Sofia University "St. Kliment
Ohridski";
Other participating institutions: Institute of Ornamental Plants; Joint Genomic Center
For contact: Anelia Iantcheva (aneliaiancheva@abi.bg) and Miroslava Zhiponova
(miroslava_zhiponova@abv.bg)

The AGROBIOINSTITUTE director Prof. Rossitza Batchvarova is the EPSO representative,
and she took the initiative to organize on May 18, 2015 “Fascination of Plants Day” together
with the FACULTY OF BIOLOGY OF SOFIA UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDSKI", as the
event happened at the territory of the faculty. It has been established a scientific exhibition by
setting different tables, where approximately 70 students, scientists, and teachers did their best to
fascinate the visitors with their knowledge about plants.
There were organized presentations and demonstrations related to interesting facts
about the plants, including: exotic plants (orchids, plants in Tasmania, carnivorous plants,
avocado); the forests that are the "lungs" of the Earth; modern scientific approaches for plant
selection and improvement of their sustainability; plant diseases; the unique properties of plants to
regenerate from a single cell; applications of root cultures from medicinal plants; the magic of the
Bulgarian herbs; the secret of resurrection of the characteristic for Bulgaria Orpheus flower; the
plant hormones that signal to the plants how to grow and develop; the preservation of plants by
freezing; the role of aquatic plants for life in the water, as well as the business aspects of their use.
There were held interesting experiments related to the properties of plants and algae to
convert sunlight into oxygen and sugars; the way in which we can hear the voice of the plants; the
movement of water in/out of the cell and throughout the plant; the propagation of plants in tubes.
THE INSTITUTE OF ORNAMENTAL PLANTS participated, as well, by setting a flower
exposition, and some of the plants were planted in the backyard of the Faculty of Biology as
a memory from the event. It was organized a visit to the Herbarium of the Sofia University,
where are stored specimens from the Bulgarian and foreign flora. It was organized a movie
projection about the plants through the four seasons in THE JOINT GENOMIC CENTER in the
faculty.
There were tasks for the guests, as participations in: (1) lottery with answering questions
related to what the guests learned during the day; (2) photography contest where were included
pictures taken by biology students, and the authors of the first five most liked photos were
awarded; (3) drawing contest about the fascination of plants on the next topics – The fascination
of plants; The fascination of protected plant species in Bulgaria; The flora and us. In this
competition have participated the works of pupils and kindergarten children, and the best
performed participants were rewarded with prizes and diplomas.

EVENT 3. ROUND TABLE ON THE TOPIC: “THE AGRICULTURAL SCIENCE IN FAVOR
TO THE PRACTICE” IN SOFIA
Organizer: Institute of Agricultural Economics, Agricultural Academy (AA);
Other participating institutions from AA: Agrobioinstitute, Institute of Cryobiology and
Food Technology; Institute of Ornamental Plants; Institute of Soil Science, Agrotechnology
and Plant Protection; Institute of Animal Science

EVENT 4. INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE
AGROTECHNOLOGY IN A CHANGING WORLD” IN SOFIA

TOPIC:

“SOIL

AND

Website: www.soil.bg/en/
Organizer: Institute of Soil Science, Agrotechnology and Plant Protection
THE INSTITUTE OF SOIL SCIENCE, AGROTECHNOLOGY AND PLANT PROTECTION in
Sofia organized international conference on the topic: “Soil and Agrotechnology in a
Changing World”, that was held from 11 to 15 May. Presentations were given on the following
subjects: 1. Modern knowledge of soils. Genesis, diagnostics and classification; 2. Land use and
agrotechnology for sustainable environment; 3. Sustainable management of soil and water
resources; 4. Soil and plant health under climate change; 5. Modern policies for soils and waters.

EVENT 5. “THE FASCINATION OF PLANTS IN BULGARIA” IN SHUMEN
Organizer: Faculty of Natural Science of Shumen University “Konstantin Preslavsky”;
For contact: Dimtcho Zahariev (dimtchoz@abv.bg)

THE FACULTY OF NATURAL SCIENCE OF SHUMEN UNIVERSITY “KONSTANTIN
PRESLAVSKY” organized an event on 19th of May under the title “The fascination of plants
in Bulgaria”. There were organized a series of presentations on the following topics: “You will
find them only in Bulgaria (Plants donated only to us)”; “Orchids in Bulgaria (The little beauties
want to enchant you)”; “Parasitic plants in Bulgaria (How plants fed ... other plants)”; “Ornamental
plants of Bulgaria ("Decorative" does not necessarily mean "foreign")”.

EVENT 6. OPEN DAY FOR VISITING THE BOTANICAL GARDEN IN SADOVO
Organizer: Institute for Plant Genetic Resources “K. Malkov”

