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M E T A M O R F ó Z Y

Nezisková organizácia Pansophia v spolupráci s
Gymnáziom Ľ. Štúra v Trenčíne uskutočnila dňa
1. marca 2008 v kine Hviezda Trenčín prvú zo
série vedecko-popularizačných prednášok pod
spoločným názvom „Metamorfózy“. V týchto
živých moderovaných prednáškach diskutujú
popredné osobnosti vedy o nových poznatkoch
z oblasti aplikovaného či teoretického výskumu
a o ich možnom fyzikálno-filozofickom dosahu
na spoločnosť. V prvej prednáške z tejto série
s názvom „Vesmír - veda a filozofia“, odzneli
témy a podrobnejšie informácie z oblasti fyziky,
geológie, astronómie a kozmológie ako napr.:
Čo je to LHC?, Aké sú najmenšie elementárne častice?, globálne otepľovanie áno či nie, zmena magnetického poľa
Zeme, kozmológia vesmíru a mnohé ďalšie.
Hostia programu boli známe vedecké osobnosti prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc.; RNDr. Igor TÚNYI, CSc.; RNDr.
Jiří GRYGAR, CSc. Moderátorom programu bo známy slovenský popularizátor Mgr. Karol PETRÍK. Ako hudobný hosť
vystúpil syntetizátorový inštrumentalista Jozef SOCHOR.
Diskusia trvala 170 minút, s návštevnosťou približne 450 poslucháčov všetkých vekových kategórií. Z diskusie bol
zhotovený audiovizuálny záznam, ktorý bude slúžiť na edukačné potreby. Špeciálne poďakovanie patrí Mestskému
úradu Trenčín, útvaru kultúry, kultúrnemu stredisku Hviezda.
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Metamorfózy
n a t é m u : V e s m í r – v e d a a f i lo z o f i a

						
Hostia programu:
prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc.
Učená spoločnosť SAV; FEI STU - katedra fyziky
RNDr. Igor túnyi, CSc.
Člen predsedníctva SAV; Geofyzikálny ústav SAV
RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.
Učená spoločnosť AV ČR; Fyzikálny ústav AV ČR

Moderátor programu:
Mgr. Karol PETRÍK

