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Spoštovani,

Klub temu, da se nam kdaj zazdi, da bi človeštvo s svojimi 'naglavnimi grehi' svet lahko zrinilo iz tirnic, nas drobne
otroške ročice, ki hlastno nabirajo zvončke in norice, ko otroška lička žarijo od čiste beline pred očmi in so noski
rumeni od peloda, kot majhne, nasmejane čebele, ko nas torej to večno veselje otroškega, ki skupaj z mehkobno sladkim
vonjem noric plava po pomladnem gaju, opomni, da upanje je, se spet zbudi zavedanje, da ostaja tih glas znotraj
našega bivanja, ki šepeta, da bo, da enkrat bo boljše, da življenje je, da bo obstalo kljub vsemu trohnenju, po katerem
se ulega listje lanskega leta, da vedno pride pomlad , za še tako zmedeno zimo… S pogrnjenim cvetjem…

Kot dolgi severni vetrovi naj vas zgornji stavek prestavi v marec…

Lepo vas povabim na srečanje Dialogov 12.marca ob 19.h v prostore Združenja psihoterapevtov
Slovenije na Grablovičevo 62.

Naš gost bo dr. Jože BAVCON, biolog, botanik, vrtnar. Znan je kot izjemni strokovnjak, kot vodja in
skrbnik Botaničnega vrta. Ukvarja se z zvončki, je poznavalec raznolikosti te, za nevešče oko, tako
preproste rastlinice. Skrbi za vključenost Botaničnega vrta v svetovno okolje. S svojimi sodelavkami in
sodelavci skrbi za vzgojo rastlin in ljudi, kultiviranje rož in mladih. Njegova filozofija je povezanost
cele narave, od kamna, preko rastlin, živali do človeka, človeštva in kompleksnost narave je nekaj, kar
nam bo predstavil.
S sodelavkami raziskuje tudi Fleishmannov rebrinec, Narcise in tudi travnike senožeti, kot pisane
vrtove. To je ravno sveže izšlo januarja.

Smo letos na Dialogih že ugotovili, kako zelo nas nagovori narava in kako navdušenje iz gosta preskoči
na nas vse in poboža naše duše, telesa in duh…
Tako vas prisrčno vabim na zanimivo, slikovito in pomladno debato o vsem, kar nas bo zanimalo…
Zelo bom pomirjena, če bom vedela približno število, dobrodošli pa tudi vsi, ki se ne boste javili…

Srečno vozite svoje bolj ali manj krhke barke med Scilo in Karibdo teh časov. Kdor ima podmornico, je
v štartu zmagovalec! Bravo za tiste izjeme…

Srečno! Breda Sobočan

O prof. Bavconu:
Od leta 1995 je zaposlen na Oddelku za biologijo BF UL kot vodja Botaničnega vrta. Od 1992 se je
strokovno izpopolnjeval v več kot štiridesetih botaničnih in drugih vrtovih po vsej Evropi in tudi v
Kanadi.
Sprva je raziskovalno deloval predvsem na področju rastlinske citogenetike in ugotavljal
kromosomske poškodbe pri smreki (Picea abies) zaradi onesnaženega ozračja. Na to temo je skupaj z
drugimi objavil več znanstvenih člankov. Po 1995 je raziskovalno dejaven predvsem v botaniki in
hortikulturi. Pod njegovim vodstvom je Botanični vrt bistveno napredoval, tako prostorsko (nov
rastlinjak, prenovljeni upravni prostori, predavalnica) kot kadrovsko. Predvsem po njegovi zaslugi je
postal prepoznaven, bogata je publicistična dejavnost vrta: poleg rednih letnih seznamov v vrtu in v
naravi nabranega semena (Index seminum) je izšlo več monografij, pri katerih je bil Bavcon (so)avtor
ali (so)urednik. Monografsko je v več izdajah opisal botanični vrt. Je avtor treh odmevnih monografij
o navadnem zvončku (Galanthus nivalis), ciklami (Cyclamen purpurascens) in žafranih (Crocus sp.) v
Sloveniji, ki so izšle v slovenskem in angleškem jeziku. V njih je opozoril na doslej malo raziskano
variabilnost opisanih rastlin. V številnih strokovnih in poljudnih člankih v revijah Idrijski razgledi,
Proteus, Moj mali svet, Rože in vrt, Svet in ljudje idr. združuje botanično in hortikulturno znanje ter je
cenjen vrtnarski strokovnjak.

Prejel je nagrado prometej znanosti za odličnost v komuniciranju (2009) in priznanje za pedagoško,
raziskovalno in strokovno delo BF UL (2010).

