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M E T A M O R F ó Z Y III.

Nezisková organizácia Pansophia v spolupráci
so Slovenskou akadémiou vied uskutočnila dňa 6.
novembra 2010 o 18. hodine v kine Hviezda Trenčín
tretí ročník moderovaných diskusií z cyklu vedeckopopularizačných verejných besied s poprednými
predstaviteľmi slovenskej, ale i svetovej vedy pod
spoločným názvom „Metamorfózy“.
Témou tretieho ročníka Metamorfóz uvedeného
pod názvom „Globálne otepľovanie – Klimatické
zmeny na modrej planéte“ bola diskusia o najnovších
poznatkoch z oblasti klimatológie a meteorológie
pri skúmaní klimatických zmien. Návštevníci sa
mohli dozvedieť odpovede na otázky spojené
s problematikou klimatických zmien. Bolo poukázané, že osobnosti z oblasti vedy,
hospodárstva, ale i politiky sú rozdelení na tzv. alarmistov a skeptikov.
Diskutovalo sa hlavne o fyzikálnych mechanizmoch prirodzených zmien klímy na Zemi,
teórii dynamiky klimatických systémov, deterministickom chaose a tzv. motýľom
efekte a jeho vplyve na zmenu klímy na našej planéte. Zazneli príklady z minulosti
kedy boli doby teplé a doby ľadové, hovorilo sa o prirodzených cykloch zmien klímy
a samotného počasia v histórii ľudstva. Diváci mohli vzhliadnuť grafy rastu teploty
na Zemi behom uplynulých 100 rokov aj vzhľadom na geografickú polohu Slovenska.
uhlíkového cyklu. Na záver dostali priestor samotní poslucháči v diskusii, kde sa
mohli stotožniť, ale i zamyslieť nad názormi skeptikov, alebo alarmistov... Diskusia
trvala 180 minút, s návštevnosťou približne 350 poslucháčov všetkých vekových
kategórií.
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Syntetizátorový inštrumentalista

Ešte tomu nie je až tak dávno,
čo bolo počasie obligátnou
témou len pre Angličanov.
Avšak v súčasnosti je už
touto ma instrea movou
témou p osadnutá celá
E u r ó p a , b a a j o s t a t ný
svet. Čo sa to deje s tým
počasím? Vyčíňalo takto
bezočivo aj v minulosti,
alebo sa „zbláznilo“
až v posledných rokoch?
Čím to je, že prakticky každá
búrka, či aj len obyčajný
klimatický front, môže mať
za následok povodne? Budeme
schopní tieto nežiadúce zásahy
do nášho inak pokojného života aj

predvídať?

