POZVÁNKA

Vedecká show opäť mieri na Slovensko!
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedeckotechnických informácií SR pozýva na druhú sériu Vedeckých show známeho vedca Dr.
Michaela Londesborouhga B.Sc Hons PhD. Tentokrát je témou Svetlo a zvuk.
Už ste niekedy premýšľali o tom, prečo počas búrky vidíme najprv blesk a až o nejaký čas
neskôr počujeme hrom? Alebo ste sa dokonca pokúsili zistiť, ako je od vás búrka ďaleko?
Napadlo vám niekedy, prečo počujeme niečo, čo sa deje za rohom, ale nevidíme to? Prečo sa
svetlo pri prechode do iného média láme? Alebo či je počuť zvuk aj pod vodou? Čo
v skutočnosti počujeme, keď k uchu priložíme morskú mušľu? A ako je to so zvukom vo
vesmíre? Odpovede na tieto a podobné otázky sa dozviete práve vo vedeckej show.
Vedecká show Svetlo a zvuk vyniká nielen zábavným formátom, ale aj serióznym vedeckým
obsahom. Dr. Londesborough sa snaží mladých ľudí zážitkovým spôsobom priviesť k tomu,
aby premýšľali o vede a okolitom svete zodpovedne a v súvislostiach. Návštevníci sa
dozvedia, že spoločným princípom svetla a zvuku je vlnenie, spoznajú vlastnosti zvukovej
a svetelnej vlny a spôsob ich šírenia v rôznych médiách. Nenechajte si preto ujsť jedinečnú
Vedeckú show, ktorá sa v rámci propagácie festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc
výskumníkov 2016, predstaví postupne v týchto slovenských mestách: Košice – 20. 9.
2016, Žilina – 21. 9. 2016, Nitra – 22. 9. 2016, Trenčín – 28. 9. 2016, Banská Bystrica –
29. 9. 2016 a Bratislava – 30. 9. 2016.
Bližšie informácie o podujatí a možnosť registrácie nájdete na stránke www.ncpvat.sk
v sekcii Popularizačné aktivity.
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