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HÁTTÉRANYAG
Táncoló Egyetem Gála Király Viktorral
2011. szeptember 19-én 19.00 órai kezdettel tartja Félévnyitó Gáláját a Táncoló Egyetem a PTE dr.
Romhányi György Aulájában. A Pécsi Tudományegyetem 11 éve töretlen népszerűségnek örvendő
projektje ezúttal is színes programot kínál: táncoló szobrokat, fergeteges salsa táncházat, látványos
táncbemutatókat és Király Viktor műsorát egy kimondottan erre az estére készült táncos show-val, a
Táncoló Egyetem Táncegyüttes közreműködésével. A rendezvényre a belépés ingyenes. Mivel az
Aula befogadóképessége véges, a későn a helyszínre érkezők kivetítőn követhetik figyelemmel az
eseményeket. A beléptetés érkezési sorrendben történik. Kapunyitás 18.30 órakor.

Búcsúzik a PTE Művészeti Kar régi épületétől "Kukamű" trash art kiállítással és
minifesztivállal
2011 őszén a PTE Művészeti Kara több, régi épületét elhagyva a Zsolnay Kulturális Negyedbe
költözik, illetve költözött. Búcsúzóul egy minifesztivált és kiállítást rendeznek meg a Damjanich utcai
épületben. A kiállításon felhívás alapján a Kar hallgatói mutatják be az épületben talált
nyersanyagokra épülő munkáikat, valamint csatlakoznak hozzájuk többek között a Shaping the New
nemzetközi rezidenciaprogram alkotóinak hulladékra, újrahasznosításra asszociáló projektjei is.
Utóbbiak között Ghenadie Popescu moldáv képzőművész 2011. május-június hónapban töltött két
hónapot Pécsett.
A kiállítás szeptember 22-én 17 órakor nyílik.
Az azt megelőző napokon, 20-21-én fake art és trash art tematikára épülő koncertek kapnak helyet a
Nádor Galériában, a megnyitó után pedig az egykori MK épületben működő rock és punk-zenekarok
játszanak.
A rendezvénysorozat zárásaként szeptember 29-én 17 órakor a Shaping the New rezidenciaprogram
mutatkozik be, immár a Kar új épületében, a Zsolnay E32 / 103-as termében.
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Kutatók Éjszakája 2011
Tudomány fesztiválköntösben – pénteken itt a Kutatók Éjszakája!
Tudomány és fesztivál - szeptember 23-án újra összekapcsolódik e két fogalom. Az idei Kutatók
Éjszakája ismét lenyűgözően izgalmas, ingyenes programsorozattal várja a tudomány iránt
érdeklődőket. Idén 26 városban, 55 helyszínen zajlanak majd kísérletek, előadások, kiállítások,
intézmény bejárások, workshopok.
Az idén csakúgy, mint az előző három évben, a pécsi programok házigazdája a PTE
Természettudományi Kara. Érdekes, kipróbálható látnivalókkal, máskor nem látogatható helyszíneken
közel 40 tudományos és szórakoztató program várja az érdeklődőket. A rendezvény szeptember 23án délután 5 órától az estébe nyúlóan kerül megrendezésre a TTK Ifjúság úti épületében, valamint az
Általános Orvostudományi Kar elméleti tömbjében.
A programkínálat összeállításánál figyelembe vettük a tavalyi rendezvényről kapott látogatói
észrevételeket, így több lesz a kísérletes-bemutatós, látványos esemény. Megmaradt az évek óta
sikeres egészséges élet - egészséges étel bemutató az Egészségtudományi Kar részéről,
közreműködőként megjelennek az orvosi, a közgazdaságtudományi és a műszaki kar oktatói is.
Visszatér sokak kedvence, a kvízjáték is, ahol a legjobbak értékes ajándékokat nyerhetnek!
A rendezvény programfüzete folyamatosan frissül az esemény napjáig, elérhető a TTK weboldalán
(http://www.ttk.pte.hu),
illetve
a
Kutatók
Éjszakája
2011
központi
honlapján
(http://www.kutatokejszakaja.hu/). Néhány programhoz előzetes regisztráció szükséges, ezt a
központi oldalon lehet megtenni.
Kapcsolattartó:
Sinkovits Kinga koordinátor
sinkinga@gamma.ttk.pte.hu
36-72/503-600/24283

Szabó Gabriella pályázati csoportvezető
szabgab@gamma.ttk.pte.hu
36-72/503-600/24190
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Meghökkentő fizikai kísérletek
Rajzoló villámok a mikrohullámú sütőben és zenélő villámok a levegőben
Mágneses lebegtetés
Bringa - tekerj, hogy haladj!
Az élet ritmusai Botanikus kerti sétával
Amiért érdemes vegyésznek lenni
XXI. század városai 5 kontinensen
Egzotikus csemegék, különleges szőlőfajták
Édes tudomány: a csokoládé
A kivételes tehetség hozzávalói: mi tesz azzá, amik vagyunk?
(Darwin) szex, kromoszómák, szexkromoszómák
Törd a fejed! Játékos matematikai csapatverseny minden korosztálynak!
Hogyan nyerjünk a TOTÓ-n?
Szélcsatorna a számítógépen
A családi kutya viselkedése
Kék Informatika
A pénzügyi válság mozgatórugói
Színes kémia a környezetünkben
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"Láthatalán légió" Mikroszkopikus lények láthatóvá tétele, vizsgálata
Az élet frekvenciái
Modellszervezetek a genetikában
Világválság és ökológiai lábnyomunk
Kőzetek mikroszkóp alatt
Természetesen az egészségért Táplálkozz egészségesen!
A vegyszerek csodája, avagy minden út a laborba vezet
Csillagászati távcsöves bemutató - Csak derült időben kerül megrendezésre
Mutasd a genomod, megmondom, ki vagy!
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