Botanično društvo Slovenije

Slovenian Botanical Society

PROGRAM AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA LETO 2006
Datumi so zanesljivi, pridržujemo si pravico do morebitne spremembe naslova predavanja.
BOTANIČNI VEČERI BODO NA GIMNAZIJI BEŽIGRAD, PERIČEVA 4, 1000
LJUBLJANA, OB 18.00, UČILNICA 1B2 (1. NADSTROPJE).
O ostalih (krepko natisnjenih) aktivnostih boste obveščeni sproti. Vsaj delno terenske aktivnosti
so označene z .

9. januar: Katarina Vidmar Nair: Indija drugače
6. februar: T one Wraber: Nekaj manj znanih dejstev iz zgodovine florističnega raziskovanja Slovenije
6. marec: Alenka Mihorič: Kamniški vrh - botanična zakladnica
20. marec: Občni zbor (uvodoma predavanje Darinka Gilčvert Berdnik in Ivan Čede: Potovanje po
Peruju
3. april: Ivan Pepelnjak Zaplana.net
8. maj: Simona Strgulc Krajšek: Pojalniki (Orobanche) v Sloveniji
13. maj (sobota): enodnevna fotografska ekskurzija na Polhograjsko Grmado (vodi: Tone
Wraber)
22. maj: Matjaž Mastnak, Nejc Jogan: »Od šipka do vrtnice«
5. junij: Nejc Jogan: Herbarij ljubljanske univerze: predstavitev zbirke (Odd. za biologijo BF, Večna
pot 111, Ljubljana) + piknik
17. junij (sobota): enodnevna ekskurzija: kartiranje habitatnih tipov v okolici Ljubljane
☺

☺

poletni premor

☺

☺

9. september (sobota): Tekmovanje v poznavanju flore
18. september: prvo jesensko srečanje s prostim programom, prinesite s seboj posnetke rastlin
2. oktober: Anka Kuhelj: Močvirnice (Epipactis) - kako jih razlikovati?
7. oktober (sobota): kartiranje flore
16. oktober: Tinka Bačič: Rastline v leposlovju za predšolske otroke
6. november: Božo Frajman in Martin Turjak: Z botanične ekskurzije po Balkanu
20. november: Barbara Korun: »Imenoslovje v botaniki«
4. december: Branka Trčak: Rastlinstvo kalov

OSTALE AKTIVNOSTI DRUŠTVA:

priprava 19. številke Hladnikije (pišite!), dopolnjevanje spletne strani, sodelovanje s
sorodnimi organizacijami v domovini in tujini...

BDS, Botanični vrt, Ižanska 15, Ljubljana
domača stran: http://bds.biologija.org/
email: webmaster.bds@bf.uni-lj.si
predsednik (T. Wraber): 01/3000409
tajnik (N. Jogan): 01/4233388 int.339
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Spoštovani člani BDS!
Leto se je začelo. V tisku je 18. številka Hladnikije, skupaj z drugimi društvi so
bili natisnjeni stenski koledarji.
Prosimo vas, da na Društvo sporočite morebitne spremembe naslovov,
članskega statusa (konec študentskega statusa...) pojav novih elektronskih
naslovov ali druge komentarje ali želje, ki jih imate v zvezi z delovanjem
društva. Še posebej naprošamo vse, ki ne dobivate elektronskih obvestil, da nam
o tem poročate, da skupaj poiščemo razloge in jih odpravimo.
In še o članarini: nekateri med vami še niso poravnali prejšnje položnice z
dvoletno članarino za leti 2004 in 2005. Razlog za to je bil morda tudi napačno
zapisana številka računa, kjer sta bili pomotoma na koncu šptevilke pripisani še
dve ničli. Lahko ju prečrtate! Prava številka transakcijskega računa BDS je torej
02038-0087674275, NLB.
Lep botanični pozdrav!
v imenu IO BDS:

tajnik: Nejc Jogan

predsednik: Tone Wraber
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