Veletrhu vědy a výzkumu bude fascinovat všechny věkové kategorie.
Na třech místech na ně čeká přes 50 interaktivních stánků
Olomouc (13. 6. 2016 ) - Ve dnech 17. – 18. června bude Olomouc znovu pulzovat pro
vědu a vzdělávání obecně. Oblíbený Veletrh vědy a výzkumu Univerzity Palackého
otevře široké veřejnosti brány přírodovědecké fakulty, Pevnosti poznání, ale také
prastaré barokní prachárny. Více než 50 interaktivních stánků a expozic má znovu
potenciál strhnout k zápalu pro vědu všechny věkové kategorie.
V pátek bude pozornost směřovat především do moderní stavby přírodovědecké fakulty,
která od 9:00 do 16:00 poskytne útočiště desítkám popularizačních stánků z dílen
jednotlivých kateder. Figurovat tu budou třaskavé chemické pokusy, fascinující optické a
fyzikální efekty, ale návštěvníky zároveň nemine ani budoucnost robotiky nebo návštěva
rostlinného kosmu. Vyzkouší si i práci s termokamerou, projdou laserovým bludištěm,
budou si moci změnit hlas k nepoznání, vyrobit organické zlato nebo třeba objevit zajímavé
online geohry.
„Veletrh vědy a výzkumu již neodmyslitelně patří mezi významné akce pro popularizaci vědy,
kterou na přírodovědecké fakultě děláme na špičkové úrovni. Děti i dospělí se zábavnou
formou seznámí s jednotlivými vědními obory a zjistí, že věda je velmi prospěšná i
dobrodružná. Naše vědce bádání baví a vedle profese je často jejich celoživotním koníčkem.
Takže nepochybuji, že svůj zápal přenesou i na návštěvníky,“ řekl děkan přírodovědecké
fakulty Ivo Frébort.
Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání v pátek (9:00 – 17:00) i v sobotu (9:00 – 18:00)
svých pět ústředních expozic pro změnu ozdobí zbrusu novým exponátem v podobě 3D
tiskárny, ale zaujme i komentovaným pozorováním hvězdné oblohy ve svém digitálním
planetáriu. Chybět nebudou ani prezentace nového projektu olomoucké zoologické zahrady,
výtvarně-vědecká dílna pro děti nebo dobrodružný průzkum virtuální reality prostřednictvím
nejnovějších technologií světové společnosti Google.
Sobota bude zase pro změnu patřit fanouškům historie. Vtahovat do svých útrob bude ve
vzácném areálu Korunní pevnůstky (17. listopadu 7) jak zmiňovaná Pevnost poznání, tak
ojedinělá prachárna neboli zrekonstruovaná barokní stavba z druhé poloviny 18. století, jejíž
dějepisné expozice krásně doplňují právě ty v Pevnosti. Otevřena zůstane až do 17:00.
Loňská epizoda svátku vědy a výzkumu, jehož existence v Olomouci započala v roce 2001,
zaujala 5 000 zvědavců a vědeckých nadšenců, od rodinných výletů až po školní výjezdy
z celého Olomouckého kraje. Letošní, v pořadí již patnáctý Veletrh vědy, má šanci úspěch
zopakovat.
O tom, že na Veletrhu vědy a výzkumu to v loňském roce skutečně žilo, vás přesvědčí
jak nabitý videosestřih, tak kompletní fotoalbum.

