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Štefan Luby
Jaromír Pastorek
Július Krempaský
Jiří Grygar
Karol Petrík
Andrej Bočík
Karol Petrík
Igor Túnyi
Karin Havierová
Anita Gondová
Peter Pokorný
Martin Meliš
Luboš Krajčír
Martin Gonda
Adam Chlapečka
Jozef Sochor
Andrej Bočík
Ivan Vodička
Ivan Vodička
Michal Vodička
Miro Bredschnaider
Samuel Petrovič
Ivan Vodička
Andrej Bočík
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M E T A M O R F ó Z Y II.

Nezisková organizácia Pansophia v spolupráci so Slovenskou
akadémiou vied uskutočnila dňa 21. novembra 2009
v kine Hviezda Trenčín o 18 hodine druhú moderovanú
diskusiu z cyklu vedecko-popularizačných verejných besied
s poprednými predstaviteľmi slovenskej, ale i svetovej vedy
pod spoločným názvom „Metamorfózy“.
   Témou druhého ročníka metamorfóz uvedeného pod
názvom „Vesmírna odysea“ bola diskusia o najnovších
poznatkoch astrofyziky a kozmológie pri výskume nášho
vesmíru spojených predovšetkým so vznikom vesmíru,
hľadaním života vo vesmíre a definíciou života tak, ako
ho poznáme u nás na Zemi. Poslucháči sa mohli dozvedieť
odpovede na otázky spojené s hľadaním extrasolárynch
planét, o výskume najmenších elementárnych častíc a ako súvisia s teóriami o vzniku
vesmíru. Diskutovalo sa o vzniku života u nás i mimo našej planéty, o tom čo spája
svet mikročastíc s vývojom celého vesmíru, ako ďaleko sme od finálnej teórie, kde
končí fyzika a kde sa začína chémia, čí je vírus tým prvým životom, ktorý sa usídlil na
Zemi a či je vírus vôbec živý? A v akých formách môže život existovať vo vesmíre...
   Hostia programu boli známe vedecké osobnosti prof. RNDr. Július KREMPASKÝ,
DrSc.; prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.; RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.; Dr.h.c. prof.
Ing. Štefan LUBY, DrSc. Moderátorom programu bo známy slovenský popularizátor
Mgr. Karol PETRÍK. Ako hudobný hosť vystúpil syntetizátorový inštrumentalista
Jozef SOCHOR. Diskusia trvala 210 minút, s návštevnosťou približne 380 poslucháčov
všetkých vekových kategórií.
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Program sa uskutočnil v kine Hviezda Trenčín

21. novembra 2009

Hostia programu:
prof. Ing.

Štefan LUBY, DrSc., Dr.h.c.

Fyzikálny ústav SAV

prof. RNDr.

Jaromír PASTOREK, DrSc.

prof. RNDr.

Július KREMPASKÝ, DrSc.

predseda SAV, Virologický ústav SAV

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

RNDr.

Jiří GRYGAR, CSc.

Fyzikálny ústav Akadémie vied ČR

Moderátor programu:
Mgr.

Karol PETRíK

„Čo spája svet mikročastíc s vývojom
celého vesmíru? Ako ďaleko sme od
finálnej teórie? Kde končí fyzika a kde
sa začína chémia? Je vírus tým prvým
naozajstným životom na Zemi? A v
akých formách môže život existovať vo
vesmíre?“
Nechajte sa zlákať, bude zážitok!

