Botanično društvo Slovenije

Slovenian Botanical Society

PROGRAM AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA LETO 2005
Datumi so zanesljivi, pridržujemo si pravico do morebitne spremembe naslova predavanja.
BOTANIČNI VEČERI BODO NA GIMNAZIJI BEŽIGRAD, PERIČEVA 4, 1000
LJUBLJANA, OB 18.30, UČILNICA 1B2 (1. NADSTROPJE).
O ostalih (krepko natisnjenih) aktivnostih boste obveščeni sproti. Vsaj delno terenske aktivnosti
so označene z .
10. januar: Maja Pavlin: Pleveli
24. januar: Matej Vidrih: Pomen paše domačih živali za travišča Slovenije
21. februar: Darinka Gilčvert Berdnik: Z botaničnega potepanja po Mongoliji in Sibiriji
7. marec: Matjaž Mastnak: Kaj ponuja NYBG?
12. marec (sobota): IPA, sklepna delavnica
21. marec: Občni zbor (uvodoma predavanje Toneta Wraberja: Vtisi botanika iz Amerike)
4. april: Simona Strgulc Krajšek: [tema bo javljena kasneje]
18. april: Nejc Jogan: Žive meje: koridorji, refugij ali grožnja?
9. maj: Božo Frajman: Švedska, Uppsala, Linne
14. maj (sobota): enodnevna ekskurzija v okolico Ajdovščine, vodi Bogdan Bone
23. maj: Boško Čušin: [tema bo javljena kasneje]
6. junij: Nada Praprotnik: Stari muzejski herbariji
11. junij: Natura 2000 območja, enodnevna ekskurzija???
☺

☺

poletni premor

☺

☺

10. september (sobota): Tekmovanje v poznavanju flore
16.-18. september (v nedeljo ekskurzija): Simpozij ob 100-letnici rojstva Maksa Wraberja
3. oktober: Katarina Vidmar Nair: Indija drugače
8. oktober (sobota): kartiranje flore
17. oktober: Klemen Eler: Požari v naravi
7. november: Tinka Bačič: [tema bo javljena kasneje]
21. november: Branka Trčak: [tema bo javljena kasneje]
5. december: Ivana Leskovar Štamcar: Kaj je novega v naravovarstvu?
OSTALE AKTIVNOSTI DRUŠTVA:

terensko delo v povezavi s projektom IPA, 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 gre h koncu. V tisk se odpravlja tudi 18. številka Hladnikije, skupaj z
drugimi društvi so bili natisnjeni stenski koledarji, končno pa spet pobiramo
članarino, za leto 2004, se razume.
V programu lahko vidite, da smo v leto 2005 potegnili projekt IPA, zato naj bi
končne vsebine dorekli na delavnici konec zime.
V jeseni bo ponovno simpozij, tokrat v soorganizaciji s SAZU in posvečen 100letnici rojstva Maksa Wraberja, v letu 2005 pa bo dopolnil 70 let tudi Andrej
Martinčič, ki mu bomo posvetili tematsko številko revije Hladnikia!
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.
Lep botanični pozdrav!
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