Centrum vedecko-technických informácií SR
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Tlačová správa
Veda v Centre – Vznik fyziky, chémie a biológie alebo Veľký tresk za všetko môže

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v budove Centra vedeckotechnických informácií v Bratislave pravidelne raz do mesiaca, vždy v posledný štvrtok v mesiaci,
organizuje pre širokú verejnosť Národné Centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
Tentoraz vo výnimočnom termíne, v utorok dňa 17. apríla príde do vedeckej kaviarne ako hosť
legenda česko-slovenskej astronómie, svetovo uznávaný astrofyzik a najpopulárnejší propagátor vedy
20.storočia Jiří Grygar z Fyzikálneho ústavu Akademie věd ČR. Tému jeho prednášky, ktorou bude
vznik a vývoj vesmíru, napovedá aj jej názov: Vznik fyziky, chémie a biológie, alebo Veľký tresk za
všetko môže.
Súčasne s aprílovou vedeckou kaviarňou bude otvorená aj výstava legendy slovenského výtvarného
umenia 20. storočia, Rudolfa Sikoru. Jeho vystavovaná tvorba, ktorá má výrazný ekologickokozmologický aspekt, nastoľuje stále aktuálne otázky: Odkiaľ sme? Kto sme? a Kam kráčame?“
Výstava nesie výstižný názov PARALELY. Tou paralelou medzi vedou a umením je práve úsilie
neustáleho
hľadania
odpovedí
a nachádzania
nových
ciest
a poznatkov.
Tentoraz vo vedeckej kaviarni pôjde o vzácne stretnutie dvoch výnimočných osobností, ktoré sa opäť
po rokoch stretnú pri tvorivej spolupráci, aby spoločne ponúkli návštevníkom pohľad vedy a umenia
na ten istý problém –vznik vesmíru, stvorenie sveta a vznik života.
Výstava Rudolfa Sikoru bude prístupná verejnosti od 17.4. až do konca mája.
V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň
sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A na Patrónke , pravidelne o 17,00 hod. Vstup na
podujatie je pre verejnosť voľný.
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