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O Týdnu vědy a techniky
Týden vědy a techniky je nejrozsáhlejší vědecký festival v České republice, který
pořádá Akademie věd České republice spolu s partnery. Koná se každoročně
v měsíci listopadu a v roce 2010 připravujeme již v pořadí 10. ročník.

Generální partner

Široká veřejnost a především studenti středních škol mají možnost nahlédnout
do nejrůznějších laboratoří a knihoven a poznat „jak se dělá věda“. Badatelé
z výzkumných pracovišť AV ČR připravují širokou nabídku exkurzí, přednášek, výstav
a diskusních večerů, ve kterých představují své výzkumné projekty, předvádějí
nejmodernější vědecké přístroje a experimenty a přibližují návštěvníkům nejnovější
trendy v oblasti vědy.
Tento kulatý ročník se uskuteční ve dnech 1.–7. listopadu 2010 ve městech Praha,
České Budějovice, Brno, Olomouc, Ostrava a na dalších místech v České republice.

Hlavní mediální partner

Týden vědy a techniky a Dny otevřených dveří pracovišť AV ČR realizuje Odbor
mediální komunikace a marketingu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.
Motto letošního Týdne:
Rozmanitost světa a života v něm
Svět jako zatím jediné místo pro život.
Svět. Jedinečné místo pro život.
Odhalování a představování vzájemných
vazeb a rozmanitosti světa a života v něm,
v rámci Mezinárodního roku biodiverzity.

Hlavní partner

Přednášky, vědecké kavárny, výstavy, dny otevřených dveří či jinou formu prezentace
nabídlo celkem 55 ústavů Akademie věd ČR.
V dopoledních a odpoledních hodinách budou přednášky
zaměřeny především na středoškolskou mládež a učitele,
vpodvečer zacílíme výběrem témat také na širokou veřejnost.
Téměř všechny přednášky pražského programu budou přenášeny
on-line přenosem a po skončení bude možné zhlédnout off-line
záznam přednášek v archivu.

Hlavní partner

Tisková konference, která každoročně zahajuje Týden vědy a techniky, se uskuteční
dne 26. října 2010 v budově Akademie věd ČR v Praze.
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