RDOŚ w Lublinie na XI Lubelskim Festiwalu Nauki
2014-09-29

Kilka tysięcy osób odwiedziło 21 września 2014 r. stoisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie,
przygotowane w związku z Piknikiem Naukowym, odbywającym się w ramach XI Lubelskiego Festiwalu Nauki.
Wydarzenie zostało zorganizowane na nowo otwartym lubelskim stadionie.
Tegorocznym festiwalowym projektom, prezentacjom i imprezom kulturalnym, odbywającym się od 20 do 26
września 2014 r. w Lublinie i Stalowej Woli, towarzyszyło hasło „Nauka bez barier”. W Komitecie Honorowym
festiwalu znalazła się m.in. Beata Sielewicz - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
„W tym roku po raz pierwszy dołączyliśmy do instytucji, które współtworzą festiwal. Istotny był tu czynnik
edukacyjny, bowiem jest to impreza otwarta, z udziałem wielu odwiedzających, z różnych grup wiekowych” –
zwraca uwagę Beata Sielewicz – „Jest to więc szansa edukowania ale też powiedzenia o działaniach, które
podejmujemy” – dodaje.
W trakcie Pikniku Naukowego siedmioosobowa grupa pracowników regionalnej dyrekcji prezentowała
informacje dotyczące żółwia błotnego i susła perełkowanego. Znalazły się tam również foldery o obszarach
Natura 2000 i przygotowanych dla nich planów zadań ochronnych. Odwiedzający chętnie sięgali po materiały
promocyjno - informacyjne przygotowane w oparciu o dwa projekty realizowane przez regionalną dyrekcję w
województwie lubelskim – czynnej ochrony siedlisk i gatunków na obszarach sieci Natura 2000 oraz wdrażania
zadań ochronnych na obszarach sieci Natura 2000 i w rezerwatach przyrody. „Rozdaliśmy ok. 4 tysiące różnego
typu folderów o obszarach siedliskowych i drugie tyle o obszarach ptasich – podkreśla Paweł Duklewski. –
„Przygotowaliśmy dodatkowo atrakcje dla dzieci, m.in. pokaz wykonywania odlewów gipsowych czy też
prezentację sposobów podglądania zwierząt” - dodaje.
Poza Piknikiem Naukowym, w trakcie festiwalowego tygodnia, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Lublinie zaprezentowała trzy projekty: nawigacja satelitarna (GPS) w teorii i praktyce, postępowanie
administracyjne w ochronie przyrody oraz spacer ornitologiczny, który cieszył się największą popularnością.
„Zgłosiła się duża grupa dzieci z lubelskich szkół podstawowych wraz z opiekunami a sam projekt
zrealizowaliśmy nad Zalewem Zemborzyckim. Naszym „sprzymierzeńcem” w przekazywaniu wiedzy była
piękna, słoneczna pogoda”– wylicza Paweł Duklewski.
Lubelski Festiwal Nauki zorganizowano w tym roku już po raz jedenasty. Wpisał się on na stałe w kalendarz
imprez kulturalno – naukowych Lublina. Jako organizatorzy od 10 lat biorą w nim udział wszystkie lubelskie
uczelnie wyższe, a jako autorzy projektów – ich pracownicy i studenci. W prezentacje włączają się także
instytucje z Lublina i regionu, np. Muzeum Lubelskie, Poczta Polska, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna czy
też Instytut Pamięci Narodowej. W tym roku dołączyła do nich Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w
Lublinie.
Zarówno program prezentacji jak i towarzyszących im imprez kulturalnych skierowany był przede wszystkim do
mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego; od przedszkolaków, poprzez uczniów wszystkich poziomów
szkół – po dorosłych.
Koordynatorem tegorocznego Lubelskiego Festiwalu Nauki była Politechnika Lubelska. Nawiązując do jego
hasła prof. Marzenna Dudzińska - prorektor ds. nauki napisała: "Brak barier w prowadzeniu badań naukowych
jest ważny dla naukowców. Chcemy także, aby „nauka” była „bez barier” dla uczestników naszego festiwalu,
aby każdy mógł w nim wziąć udział, niezależnie od wieku, wykształcenia, zainteresowań czy ograniczeń
spowodowanych np. niepełnosprawnością.
Szacuje się, iż w tegorocznym festiwalu (głównie w Pikniku Naukowym) wzięło udział ok. 25 tys. osób.
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