MEGERTHETO-ELERHETO
FIZIKA
Az MTA Atommagkutat6
Intezet (www.atomki.mta.
hu) mint onallo projektgazda
a projekt 2013.01.012015.02.28. kozotti 26 h6napos futamideje alatt a kovetkezo tevekenysegeket va16sitotta meg az elnyert 99 190
200 Ft tarnogatas felhasznalasaval.
Utazo fizika

Az Atomki tiz fiatal munkatarsa kiserletekkel tarkitott,
rendhagy6 fizikaoraval meglatogatta az Eszak-Alfoldi
Regio hatranyos helyzetfi kistersegeinek tiz kozepiskolajit, Minden felevben mas ternaval utaztunk, melyek kapcso16dtak valamely jeles esemenyhez vagy evfordulohoz:
- 2013. tavasz: Viz (a vizugyi egyuttmfikodesek
nemzetkozi eve kapcsan);
- 2013. osz: Foldunk terrneszetes vedelmi rendszerei
(az ozonreteg felfedezesenek 100. evfordulojira);
- 2014. tavasz: Hideg-meleg (300 evvel ezelott alkotta
meg Fahrenheit a higanyos homerot);
- 2014. osz: Energia (300 evvel ezelott mondta ki Leibniz az energiarnegmaradas
torvenyet).
Az eloadasok alkalmat adtak arra, hogy kiterjiink aktualis komyezetvedelmi
kerdesekre, mikozben vegso soron mindig az Atomki kutatasi ternait ismertettuk meg
a kozonseggel. A kiserletek egy resze az iskolaban vagy
otthon is vegrehajthato, mas resziik specialisabb eszkozoket es anyagokat kivan,
Minden
eloadasrol videofelvetel
keszult, amely a
YouTube vide6megoszt6 portalon elerheto barki szamara.
Interdiszciplinaris

6t szolgaltat mind a szakemberek, mind a laikus erdeklodok
szamara. A portal kulonleges eleme a virtualis seta, amelyen
keresztul az Atomki kivalasztott laborat6riumait lehet bejirni es megtudni, hogyan rnfikodik es mire j6. A VAU (a
vilag es az Atomki ujdonsigai) havonta adott hirt a legujabb kutatasi
eredmenyekrol.
Atomki-kiadvanyok

Angol nyelvfi reszletes es magyar
nyelvfi rovid ismerteto kesziilt az
Atomkir61, tovabba egy gyerekeknek sz616, gazdagon illusztralt fizikafuzet, amelyben egy
kisfiu az apukajival folytat parbeszedet a mindennapokban
tapasztalt jelensegekrol es azok magyarazatarol.
Interaktiv

multimedia

A Miazma cimii interaktiv film egy kalandos nyomozas a
titokzatos meteorit utan, amelynek soran a jitekos tanul es
gondolkodik, mikozben megismerkedik az Atomki berendezeseivel, hiszen csak ezek segitsegevel oldhato meg a rejtely, A DVD a Terrneszet Vilaga aprilisi szarnanak ingyenes
mellekletekent lesz elerheto,
Nemzetkozi

konferencia

A Nuclei in Cosmos nernzetkozi konferencia felkeszito hete
alatt egyetemi hallgat6k, PhD-hallgat6k es fiatal kutat6k
melyedhettek el a Vilagfirben zaj16 magfizikai folyamatok
megerteseben.
KIRALY BEATA (x)

workshop

Az utaz6 fizikaval osszhangban, de mar tudornanyos
szinten targyaltuk az adott felev ternajit a negy, egynapos
workshop alkalmaval. Az Atomkiban foly6 kutatasi tevekenyseget nem a sajit kutat6k, hanem mas kutatointezetek vagy ipari szereplok kepviseloi mutattak be az egyuttmfikodeseken keresztiil. A hallgatosag is a legkulonbozobb erdeklodesi es szakteriiletrol volt jelen, igy a rendezveny va16ban interdiszciplinaris jelleget oltott, Az
eloadasok remek hangulatuak es erthetoek voltak.
A delutani latogatasok es rovid meresek az
Atomki laborat6riumaiban
alkalmat adtak a
kozonsegnek,
hogy melyebben betekinthessen az itt foly6 rnunkakba.
A rendezvenyek celja az volt, hogy bevonzzuk a tovabbi egyuttmfikodesi lehetosegeket es partnereket az Atomki
korebe.
Weblap

Elkeszult az Atomki uj, akadalymentes weblapja, amely tudornanyos portalkent gazdag inforrnaci-

MAGYARORSzAG
KORMANYA

TAMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0057

SZECHENYI

Europai Unio
Eur6pai Szocialls
Alap

BEFEKTETES A JOVOBE

