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OTVOREN TJEDAN FIZIKE U ZAGREBU
ponedjeljak, 7.11.2005 14:23

Središnji događaj obilježavanja 2005. kao Svjetske godine fizike u
Hrvatskoj je "Tjedan fizike" što će se održati u Zagrebu od 7. do 12.
studenoga, a otvoren je danas u Klubu Studentskoga centra (SC). L
Nizom znanstveno-kulturnih i popularno-znanstvenih događanja koji su na
programu "Tjedna fizike" u organizaciji Hrvatskoga fizikalnog društva
(HFD) široj će se javnosti, a posebice učeničkoj populaciji, nastojati
približiti fizika i ukazati na to kako je fizika prisutna svuda oko nas te da
može biti zanimljiva i lijepa.
Danas nema područja ljudskoga djelovanja u kojemu nema fizike, rekao
je ministar znanosti, obrazovanja i športa Dragan Primorac koji je
svečano otvorio "Tjedan fizike".
Primorac smatra da je način na koji ta priredba promiče fiziku posebice
važan u kontekstu promjena hrvatskoga obrazovnog sustava.
Zato je posebice zahvalio HFZ-u koji je u suradnji s Europskim fizikalnim
društvom (EPS) raspisalo natječaj "Ljepota fizike" i to za najbolja učenička
i studentska ostvarenja na temu fizike jer su na taj način, istaknuo je,
fizičari doista "ušli u naše škole".
Naime, Natječaj je raspisan za najbolju fotografiju, kratki film, predstavu,
priču, esej ili pjesmu, sliku ili skulpturu, glazbeno djelo koje na posredan ili
neposredan način govore o fizici, fizikalnoj pojavi ili fizičaru.
I dok su svi prispjeli radovi na taj natječaj dostupni u elektronskome obliku
na web galeriji: www.wyp2005.hr/ljepota_fizike dio radova izložen je u
Studentskome centru na multimedijalnoj izložbi pod nazivom "Ljepota
fizike" koja je također danas otvorena u SC-u.
Izložba će biti otvorena 7. i 8. studenoga, a uz fotografije, slike, skulpture i
kratke filmove u kazalištu andTD bit će izvedeno i nekoliko učeničkih
predstava. Osim toga, dio radova će se moći vidjeti i na Institutu za fiziku
te Fizičkome odsjeku PMF-a u Zagrebu.
Predsjednik HFD-a Amir Hamzić podsjetio je da je Hrvatska bila među
zemljama koje su potaknule donošenje rezolucije UN-a o 2005. kao
Svjetskoj godini fizike, dodavši kako se taj podatak često zaboravlja.
Autor izložbe "Ljepota fizike" Ivica Aviani pozvao je pak sve zainteresirane
da dođu u SC i vide u čemu bi to doista mogla biti ljepota fizike.
U sklopu "Tjedna fizike" bit će 9. studenoga na Trgu Francuske republike
upriličen atraktivan show-program s demonstracijama triju velikih fizikalnih
eksperimenata s kuglama, projektilima i konjima, a na Geofizičkome
odsjeku PMF-a bit će otvorena memorijalna soba Andrije Mohorovičića,
jednoga od najvećih svjetskih geofizičara.
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