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Tlačová správa 

PopVaT Day 2014 

Prezentácia. Popularizácia. Projekty. Päť minút. 

Poskytneme Vám priestor na prezentáciu vlastných popularizačných aktivít. 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Vás pozýva na prvú 
odbornú konferenciu zameranú na popularizáciu vedy a techniky a všetky jej formy. 

Konferencia sa uskutoční pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako hlavné 
podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 dňa  12. 11. 2014 v Centre vedecko-technických 

informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. 

Dajme si navzájom vedieť o našich popularizačných aktivitách.   

Príďte a predstavte popularizačné projekty o vede a technike v rozsahu piatich minút. Vítaná je 
netradičná forma prezentácie neformálnym, zábavným či dokonca vtipným  spôsobom. 

Všetky inštitúcie, organizácie, firmy, ale aj jednotlivci, ktorí popularizujú vedu, výskum a techniku na 
Slovensku akýmkoľvek spôsobom, či akoukoľvek formou, budú môcť spoločne hľadať možnosti užšej 
spolupráce, nové kontakty a nových partnerov pre spoluprácu. Benefitom pre nás všetkých bude 
výmena skúseností a informácií v popularizácii vedy a techniky na Slovensku. Podmienkou je, aby ste 
prezentovali svoj projekt v rozsahu piatich minút. Týmto chceme zabezpečiť, aby prezentácie boli 
vecné,  dynamické a zaujímavé.  Podobné formáty prezentácie si postupne získavajú obľubu, ako 
u nás, tak aj v zahraničí.  Príkladom môžu byť napríklad úspešné formáty ako PechaKucha či TEDx. 

Na záver ponúkame priestor na individuálne stretnutia a neformálnu diskusiu o možnostiach 
spolupráce smerom k lepšej a efektívnejšej propagácii výsledkov vedy, výskumu a vývoja na 
Slovensku v príjemnom prostredí.   

Záujemcovia o prezentovanie projektu vyplnia on-line prihlasovací formulár vrátane anotácie 
príspevku najneskôr do 10. 10. 2014. Prihlasovací formulár a bližšie informácie o podujatí nájdete  
stránke www.tyzdenvedy.sk 

 

 

 

 

 

 
 

Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku     
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

http://www.tyzdenvedy.sk/hlavne-podujatia/odborna-konferencia-popvat-day-2014/prihlaska-na-popvat-day-2014.html?page_id=6848
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