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Pošlite nám tip Zdá sa vám veda nudná a vzdialená? Chceli by ste o nej vedieť viac, ale neviete ako na to?
Dovoľte nám, aby sme vám s tým pomohli a presvedčili vás o tom, že veda je dobrodružstvo! Už 26. septembra
sa totiž v piatich slovenských mestách uskutoční najväčšia vedecká show na Slovensku - FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov 2014.
Ako každý rok, aj na tohtoročnej Noci výskumníkov vám slovenskí vedci a odborníci predstavia svoju prácu,
a to zaujímavou a praktickou formou. Veda nie je ťažkopádna, ani nudná či nedosiahnuteľná. Je pre náš
každodenný život nesmierne potrebná a jej výsledky sa nachádzajú všade naokolo. Organizátori - Slovenská
organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Centrom
pre vedecko-technické informácie SR a portálom EurActiv.sk - týmto podujatím už ôsmy rok zjednodušujú
prístup širokej verejnosti k jej tajomstvám a zákutiam.
Keďže podujatie sa ponesie v duchu motta "VEDA JE DOBRODRUŽSTVO", o vzrušujúce témy a ukážky
nebude núdza. Hlavnou hviezdou festivalu bude nemecká spoločnosť Festo, vďaka ktorej sa budete môcť
pokochať ohromujúcimi technickými tvormi zo sveta bioniky. V bratislavskej Starej tržnici si vás získajú
elegantná vznášajúca sa medúza AirJelly, lietajúca čajka SmartBird či krehké bionické stvorenie, vážka
BionicOpter.
To ale v žiadnom prípade nie je všetko. V bratislavskom V-klube si napríklad budete môcť vypočuť šikovnú
slovenskú astrobiologičku Michaelu Musilovú, ktorá okrem iného pestovala bylinky v podmienkach simulujúcich
prostredie na Marse, ale aj skúmala miniatúrne extrémofily žijúce na ľadovcoch. V znamení vesmíru sa ponesie
aj debata s Róbertom Vokálom, ktorý do tohto tajomného a vzdialeného priestoru už čoskoro poletí.
Festival sa však nekoná len v Bratislave, aj v ostatných mestách na vás čaká nepreberné množstvo
zaujímavých noviniek z oblasti vedy a techniky, ako aj vedeckých expozícií, prednášok a praktických ukážok. V
Košiciach sa napríklad naučíte čistiť vodu, prezriete si vizualizácie kozmických letov alebo si vyskúšate
ovládanie vznášajúceho sa robota. V Žiline vás čaká lovenie kačky laserom, letecký simulátor či elektromobil, v
Banskej Bystrici zas čarovanie s farbami, hľadanie pokladov, dôvernejšie spoznáte svet medveďa hnedého, ale
dozviete sa aj či je inteligencia dôležitá. Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici návštevníkov pozýva na
potulky vesmírom, populárno-náučné prednášky, prehliadky pavilónov, náučný chodník či pozorovanie nočnej
oblohy. V každom z miest budú totiž desiatky vedeckých stánkov a prednášok, v ktorých si každý nájde to
svoje.
Tešiť sa môžete na bohatý sprievodný program plný hudby a súťaží, v rámci ktorého vystúpia napríklad
kapely Korben Dallas a Orchester Jeana Valjeana. Nezabudnuteľný zážitok prinesie tiež akrobatická show
Vertigo, ktorá odkazujúc na dokonale simulovaný pohyb zvierat bionickými zariadeniami, zdôrazní krásu a
dokonalosť pohybu ľudského tela. Festival vyvrcholí už tradičnou "Science party", na ktorej sa budete môcť do
sýtosti vytancovať. Neváhajte teda a príďte sa s nami zabaviť a objavovať. Lebo VEDA JE DOBRODRUŽSTVO!
Preskúmajte www.nocvyskumnikov.sk a dozviete sa viac.
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