Wydarzenia towarzyszące
konferencji
Koncert w Planetarium
Psiuk & Dębicz Duo – Space escapades
Koncert Space escapades to wyjątkowa okazja, by usłyszeć Psiuk & Dębicz
Duo w niecodziennych okolicznościach. Wybitni muzycy, saksofonista
Wojciech Psiuk i pianista Aleksander Dębicz, zabiorą nas w ekscytującą
podróż po Galaktyce: muzyka będzie bowiem nawiązywać do wizualizacji
prezentowanych na kopule Planetarium. W programie: Warren Benson
Aeolian Song, Fernande Decruck Sonata, Takashi Yoshimatsu Fuzzy Bird
Sonata, David Heath Out of the Cool. Tego nie można przegapić!

Zwiedzanie galerii
Pokaz Pojedynek mistrzów w Teatrze Wysokich Napięć
specjalnie dla uczestników konferencji
Walka o to, jaki rodzaj prądu będzie powszechnie wykorzystywany,
która rozegrała się pod koniec XIX wieku, weszła do historii jako „wojna
prądów” (war of currents). W zainspirowanym przez te wydarzenia
spektaklu rywalizują więc ze sobą prąd stały i prąd przemienny, a przede
wszystkim stojące za nimi dwa wielkie umysły: Thomas Edison i Nikola
Tesla. Piorunujące wrażenie gwarantują użyte podczas pokazu urządzenia:
transformator Tesli, generator Van de Graaffa i drabina Jakuba.
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Miniwarsztaty z nawigacji na wystawie Płyń lub giń
Miniwarsztaty na nowej wystawie czasowej Płyń lub giń będą się składały
z dwóch części. Podczas pierwszej zaznajomimy się z pojęciem nawigacji.
Do czego jest potrzebna? Jak wpłynęła na żeglugę i na rozwój cywilizacji?
Jak zmieniały się metody nawigacji na przestrzeni wieków? Poznamy
przyrządy nawigacyjne wykorzystujące położenie Słońca i innych ciał
niebieskich oraz zjawisko magnetyzmu Ziemi. Podczas drugiej części
warsztatów uczestnicy wykonają kilka doświadczeń i zbudują własne
przyrządy nawigacyjne.

Zwiedzanie wystawy Nowy świat w ruchu
Wystawa stała Świat w ruchu była jednym z najbardziej lubianych
przez naszych zwiedzających miejsc w Koperniku. Po pięciu latach
od otwarcia Centrum poprawiliśmy ją, by była bardziej funkcjonalna,
jeszcze atrakcyjniejsza i jeszcze bardziej wartościowa. Część eksponatów
odświeżyliśmy, pojawiło się wiele nowych. Podczas oprowadzania
opowiemy, w jaki sposób podchodzimy do interakcji ze zwiedzającymi
w nowych eksponatach produkowanych w Koperniku i o kierunku zmian
zachodzących w Centrum.

Warsztaty w Majsterni
czas trwania: 60 minut (uczestnicy nie będą mieli możliwości wysłuchania
koncertu w Planetarium)
Warsztaty Zwiedzić Majsternię i przeżyć pokazują, jak ze zwiedzania
galerii uczynić narzędzie edukacyjne. Majsternia to miejsce w Koperniku
przeznaczone na samodzielne eksperymenty. Uczestnicy warsztatów
zaznajomią się z jej możliwościami i ograniczeniami, a następnie wspólnie
z animatorami postarają się stworzyć i przetestować najefektywniejszą
formułę wizyty dającą maksimum korzyści opiekunowi i podopiecznym.
To spotkanie dla tych, którym zdarza się zwiedzać w więcej niż pojedynkę
i lubią ten fakt twórczo wykorzystać.
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Science Espresso na wystawie Obywatele w medycynie
Goszcząca w Koperniku wystawa Obywatele w medycynie pokazuje,
że nie tylko naukowcy zajmują się nauką, dziś każdy może wpływać na
jej rozwój. Dzieje się tak na przykład w medycynie – pacjenci stają się
ekspertami od swych chorób, wymyślają własne metody radzenia sobie
z nimi, konstruują urządzenia medyczne, a dobrymi pomysłami dzielą
się z innymi. Wystawie towarzyszą Science Espresso, czyli spotkania
z naukowcami, ekspertami i pacjentami, na które składa się krótki wykład
zaproszonego gościa i swobodna dyskusja z jego udziałem. Wystawa
i działania jej towarzyszące odbywają się w ramach projektu europejskiego
Sparks.
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