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Veda: Festival vedy ukáže ľuďom prácu vedcov a jej výsledky v praxi
(22.09.2014; www.itnews.sk; Tlačové správy, , s. -; Redakcia)

Najväčší festival vedy na Slovensku - Noc výskumníkov, sa opäť vracia do piatich slovenských miest. Už
tradične sa bude konať v posledný septembrový piatok, ktorý tento rok pripadol na 26. septembra. Ide o ôsmy
ročník tohto podujatia, ktoré má verejnosti priblížiť vedu a prácu výskumníkov. Konať sa bude v Bratislave,
Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Tatranskej Lomnici.
Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 000 vedcov a výskumníkov a zhruba 22 000 žiakov a
študentov. Všetky podujatia navštívilo dohromady 177 000 ľudí. Aj tento rok pripravili pre verejnosť vo
vybraných nákupných centrách, múzeách a partnerských inštitúciách rôzne interaktívne vedecké prezentácie,
prednášky, diskusie, výstavy, hudobné vystúpenia či veľkoplošné projekcie. Pripravené sú aj aktivity pre deti.
V hlavnom meste bude ťažiskový program v Starej tržnici. Od 10:00 až do večera budú v tržnici jednotlivé
vedecké pracoviská prezentovať svoju činnosť, na žiakov a študentov čakajú aj vedomostné súťaže či názorné
demonštrácie bionických robotov. Návštevníci si tiež budú môcť vypočuť rozhovory s vedcami či interaktívne
prednášky. O 21:00 v Starej tržnici vystúpi akrobatická skupina Vertigo a po nich hudobná skupina Korben
Dallas. O 22:35 sa začne laserová šou a napokon o 23:00 vystúpi Orchester Jeana Valjeana.
Prírodovedné múzeum - Slovenské národné múzeum v Bratislave pripravilo prezentácie moderných
vedeckých metód a výsledkov v prírodovedných odboroch. Odborníci odprezentujú dohromady deväť
prednášok, a to napríklad z astronómie, zoológie, fyziky či botaniky. Okrem toho budú všetky expozície a
výstavy múzea počas 26. septembra otvorené od 9:00 do 24:00 s posledným vstupom o 23:30. Na
návštevníkov tiež čaká projekcia hviezdnej oblohy a rozprávanie pod hviezdami o tom, čo je možné na oblohe
pozorovať aj o novinkách astronómie.
Program Noci výskumníkov vo všetkých mestách a podrobnejšie informácie o podujatí sú zverejnené na
internetovej stránke http://www.nocvyskumnikov.sk/. Noc výskumníkov bude paralelne prebiehať v 33 štátoch
Európy. Podujatie je podporované Európskou komisiou pod mottom "Researchers are among us", teda
"Výskumníci sú medzi nami". Jeho cieľom je priblížiť verejnosti výskumníkov ako obyčajných ľudí s
neobyčajným povolaním, vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu
bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú a kde je možné vidieť výsledky ich výskumu v bežnom živote.
Organizátormi Noci výskumníkov na Slovensku sú Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity,
Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR.
Zdroj - SITA

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis článku)
(VF)

