V novembri sa verejnosť dozvie viac o práci našich vedcov
(26.10.2014; www.zenskyweb.sk; , , s. -; Redakcia)

Aj tento rok sa veda priblíži ľuďom. Ministerstvo školstva v spolupráci s Centrom vedecko-technických
informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti organizuje v novembri
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014. Pre verejnosť sú pripravené rôzne akcie, ktoré ľuďom predstavia
činnosť našich vedcov.
Týždeň vedy a techniky odštartuje 10. novembra. Počas celého týždňa sa budú po Slovensku konať
zaujímavé prednášky, prezentácie, výstavy, workshopy a iné aktivity, ktoré priblížia širokej verejnosti najnovšie
poznatky z vedy a techniky. "Chceme najmä mladým ľuďom priblížiť, aká zaujímavá veda môže byť, aj to, že
vedecká kariéra môže byť vynikajúcou životnou voľbou," povedal štátny tajomník ministerstva školstva Juraj
Draxler.
Rôzne experimenty a exhibície si ľudia budú môcť pozrieť v rámci dvojdňového podujatia Veda netradične.
To sa bude konať 10. a 11. novembra v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste v
Bratislave. Počas akcie ukážu verejnosti výskum, vývoj a inovácie v praxi, a to interaktívnou, hravou, a pritom
poučnou formou. Jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku je v tomto roku aj
celoslovenská prehliadka vedecko-technických prác s názvom Festival vedy a techniky 2014. Ide o celoštátnu
súťažnú prehliadku projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí predstavia svoju výskumno-vedeckú
činnosť. Ich projekty zhodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.
Tento rok odštartuje v rámci Týždňa vedy a techniky prvý ročník Festivalu vedeckých filmov. Konať sa
bude od 12. do 15. novembra v priestoroch Divadla Malej scény STU v Bratislave. Návštevníci si budú môcť
pozrieť domáce i zahraničné filmy popularizujúce vedu a techniku.
Týždeň vedy a techniky na Slovensku vyvrcholí udeľovaním ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a
techniky. Tento rok sa po prvý raz budú odovzdávať Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradia doteraz
odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ocenenia udelia vo
viacerých kategóriách - osobnosť vedy a techniky, celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, osobnosť vedy
a techniky do 35 rokov, popularizátor vedy, vedecko-technický tím roka.
Podrobný program Týždňa vedy a techniky na Slovensku a ďalšie informácie o tomto podujatí nájdu
záujemcovia na internetovej stránke http://www.tyzdenvedy.sk/.
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