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Tlačová správa 
 

Festival vedeckých filmov po prvýkrát na Slovensku! 
 

Začíname novú tradíciu! 

 

Vedecko-populárne filmy ako súčasť popularizácie vedy a techniky. 

 

 

          Festival vedeckých filmov – FVF 2014 sa po prvýkrát uskutoční  na Slovensku v rámci 

celoslovenského Týždňa vedy a techniky od 12. – 15. novembra 2014. Ide o jednu z mnohých aktivít 

Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci projektu PopVaT – popularizácia vedy 

a techniky na Slovensku.   

          Cieľom festivalu je prostredníctvom filmových dokumentov ukázať širokému a rôznorodému 

publiku vedu ako atraktívnu, dynamickú a neustále sa rozvíjajúcu oblasť. Našou snahou bude preto 

prezentovať to najzaujímavejšie čo sa deje v oblasti prírodných, technických či humanitných vied 

a reagovať tak na najnovšie trendy doma i v zahraničí.   

          Festivalom vedeckých filmov na Slovensku chceme nadviazať na tradíciu a úspechy 

najznámejších európskych filmových festivalov zameraných na vedecko-populárne filmy. Filmovým 

nadšencom chceme prezentovať najzaujímavejšie filmy, ocenené  prestížnymi cenami zo zahraničných 

festivalov a zároveň ponúknuť také filmy a televízne relácie, ktoré sa bežne do slovenských kín 

a televízie nedostanú.  

          Počas festivalových dní čaká na návštevníkov aj bohatý sprievodný program. Vedecké 

prednášky na rôzne témy, diskusie po filmových projekciách s vedcami a filmovými odborníkmi o 

atraktívnych spôsoboch spracovania vedeckých tém, výstavy či rôzne interaktívne inštalácie. Privítame 

mnoho zaujímavých domácich, ale aj zahraničných hostí z oblasti vedy a filmu.   

         Ambíciou CVTI SR – organizátora FVF je zaradiť sa v budúcnosti medzi špičkové filmové 

festivaly zamerané na prezentáciu vedecko-populárnych filmov a vytvoriť tak priestor, kde by sa 

stretávali a komunikovali spolu filmový a vedecký svet so širokou verejnosťou.   

 
 

 

Viac informácií o projekte nájdete na www.fvf.cvtisr.sk, www.ncpvat.sk a http://popvat.cvtisr.sk/. 
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