Już 30 września 2016 roku Małopolska Noc Naukowców!

Przed nami kolejna, dziesiąta już edycja Małopolskiej Nocy Naukowców.
To popularnonaukowe wydarzenie każdego roku przybliża mieszkańcom regionu tajemnice nauki
i ważnych odkryć, które powstają w tajemniczych laboratoriach, a tak naprawdę wpływają na nasze
codzienne życie.
Tylko w tą jedną Noc w roku naukowcy z małopolskich uczelni, instytutów naukowych, centrów
badawczych firm odkrywają przed uczestnikami naukowe tajemnice i pozwalają wszystkim
zainteresowanym odwiedzić niedostępne na co dzień laboratoria. Każdy może więc przekonać się jak
fascynująca jest ich praca. Nie może Was tam zabraknąć!
Wydarzenie organizowane jest od 2007 roku i cieszy się niesłabnącą, a wręcz rosnącą popularnością.
Na przestrzeni lat zyskało miano jednej z największych (o ile nie największej!) inicjatyw
popularnonaukowych w regionie, kraju, a nawet w Europie! Zapierające dech w piersiach pokazy,
fascynujące warsztaty, ciekawe prezentacje i inne niepowtarzalne atrakcje czekają na wszystkich
miłośników nauki aż w 6 miastach regionu – Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Niepołomicach,
Skawinie oraz Andrychowie.
W programie Małopolskiej Nocy Naukowców ponad 1 400 wydarzeń z różnorodnych dziedzin nauki,
tak więc każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.
Chcielibyście podejrzeć mózg podczas pracy albo zobaczyć coś, czego nie widać?
Uwielbiacie zjawiskowe eksperymenty i nowe technologie?
A może lubicie okrywać tajemnice i skarby przeszłości?
Zatem koniecznie przyjdźcie na Małopolską Noc Naukowców!
Poznajcie szczegóły programu na stronie www.nocnaukowcow.malopolska.pl
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Czym jest Małopolska Noc Naukowców?
Główną ideą wydarzenia jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców Małopolski, przybliżenie
dzieciom i młodzieży zawodu naukowca, a także zachęcenie ich do wyboru kariery naukowej.
Poprzez ciekawe wykłady, pokazy, eksperymenty, warsztaty, gry i zabawy czy też możliwość
odwiedzania niedostępnych na co dzień laboratoriów, chcemy pokazać, że nauka to ciekawa
i nieodłączna część naszego życia.
Każda edycja wydarzenia to kolejna porcja atrakcji i niespodzianek starannie przygotowanych przez
organizatorów. Stawiamy głównie na interaktywność, aby podczas tej Nocy każdy mógł poczuć się
prawdziwym naukowcem i pod czujnym okiem badaczy zagłębić się w tajniki tego fascynującego
zawodu.

Historia Małopolskiej Nocy Naukowców, czyli jak zwiększała się skala wydarzenia
Pierwsza edycja Małopolskiej Nocy Naukowców odbyła się w 2007 roku. Wtedy wydarzenie to
zorganizowaliśmy we współpracy z 5 instytucjami z Krakowa, a uczestniczyło w nim wówczas ok.
3 500 osób.
Wraz z każdą kolejną edycją skala przedsięwzięcia wzrastała, finalnie czyniąc z niego największą Noc
w Polsce i jedną z największych Nocy w Europie! W 2015 roku w wydarzeniu wzięło udział ponad
70 tys. uczestników, a program przygotowało ponad 30 instytucji.
Nasze działania cieszą się ogromną popularnością i uznaniem, o czym świadczy nie tylko rosnąca
liczba uczestników, ale też wyróżnienia, np. w postaci przyznania Małopolskiej Nocy Naukowców aż
trzykrotnie nagrody rodziców w konkursie Słoneczniki na najlepszą inicjatywę rozwojową
dla dzieci, organizowanym przez portal Czasdzieci.pl.
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Organizatorzy, czyli kto tworzy Małopolską Noc Naukowców
Począwszy od pierwszej edycji Koordynatorem Małopolskiej Nocy Naukowców jest Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Dzięki ścisłej i efektywnej współpracy z partnerami z regionu, głównie uczelniami, instytutami
i firmami badawczymi, każdego roku udaje się zaproponować uczestnikom coraz to ciekawszy
program wydarzenia.
W 2016 roku naszymi partnerami są:


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie



Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie



Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki



Uniwersytet Jagielloński w Krakowie



Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie



Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie



Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie



Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk



Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu



Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie



Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania



Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS



Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II



Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie



Muzeum Archeologiczne w Krakowie – po raz pierwszy w programie



Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach



Jagiellońskie Centrum Innowacji i Fundacja Klaster LifeScience Kraków



Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie/filia MultiCentrum



Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie



Korporacyjne Centrum Badawcze ABB w Krakowie



Comarch S.A.



Centrum Techniczne Delphi



Matplaneta S.A. – po raz pierwszy w programie

Dodatkowo wkład w realizację wydarzenia wnoszą instytucje, które na co dzień współpracują
z naszymi partnerami i również przygotowują program Małopolskiej Nocy Naukowców, m.in.:


I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie



III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie



Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie



Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie



Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie



Komenda Miejska Policji w Tarnowie
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Radio RDN Małopolska



Robotico



Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie



Centrum Medyczne „CENTERMED”



Przychodnia Rehabilitacyjna z Kriokomorą Ogólnoustrojową w Zespole
Specjalistycznych w Tarnowie – po raz pierwszy w programie
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – po raz pierwszy w programie



Przychodni

Małopolska Noc Naukowców 2016 w liczbach
Program tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców przygotowało 1 110 naukowców oraz
1 500 studentów i osób zaangażowanych (uczniów, pracowników) z 39 partnerskich instytucji (w
tym Urząd Marszałkowski).
W programie ponad 1 400 różnorodnych atrakcji w 70 lokalizacjach!

Co w programie tegorocznej Małopolskiej Nocy Naukowców?
Tegoroczny program wydarzenia to nie lada atrakcja. Bogata oferta programowa w 6 miastach –
Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Niepołomicach, Skawinie i Andrychowie umożliwia
każdemu, niezależnie od wieku i zainteresowań, znalezienie czegoś ciekawego dla siebie.
W programie Małopolskiej Nocy Naukowców 2016 znajdziemy między innymi:


Niezwykła wędrówka z dinozaurami – w tym roku w Kijów.Centrum, tuż po uroczystym
otwarciu Małopolskiej Nocy Naukowców 2016, przeniesiemy się do jurajskiego lasu, w którym roi
się od różnych gatunków dinozaurów. Korzystając z wehikułu cofniemy się w czasie
w fascynujący okres, gdy światem władały największe zwierzęta lądowe. Staniemy oko w oko
z dinozaurami! To wszystko w trakcie widowiska „Naukowe safari z dinozaurami”. W tym roku –
odpowiadając na rokrocznie rosnące zapotrzebowanie – widowisko zostanie wyemitowane aż
dwukrotnie! Nie może Was też zabraknąć na pokazie filmu „Żywioł. Deepwater Horizon”,
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pokazującym jak załoga największej i najnowocześniejszej platformy wiertniczej na świecie stawia
czoło niewyobrażalnej potędze morskiego żywiołu. W dniu wydarzenia film ma swoją polską
premierę.


Akademia Górniczo-Hutnicza przybliży w trakcie Nocy Naukowców zjawiska fizyczne
zachodzące w nanoświecie. Uczestnicy zobaczą trójwymiarową wirtualną rzeczywistość oraz
zapoznają się z działaniem robotów mobilnych. Także tutaj czekać będą niecodzienne atrakcje
w Laboratorium Wysokich Napięć podczas pokazu „Władcy piorunów – wyładowania
elektryczne od A do Z” oraz wiele innych.



W Akademii Sztuk Pięknych uczestnicy spróbują swoich sił w malarstwie, tworzeniu własnych
kompozycji fotograficznych i modelowaniu komputerowego obiektu, a także poznają odpowiedź
na pytanie czy światło ma kształt i czy ten kształt da się zaprojektować.



Wizyta w Instytucie Fizyki Jądrowej to okazja do zwiedzenia Labiryntu nauki, uczestnictwa
w wykładach na temat wielkich eksperymentach badawczych, zapoznania się z procesem
wytwarzania i analiz niezwykłych materiałów, czy też poznania od środka akceleratora Van de
Graaffa.

 Uniwersytet Jagielloński po raz kolejny przygotował niezwykły, różnorodny program
wydarzenia. Co na przykład? Podróż koleją transsyberyjską, Podglądanie mózgu przy pracy,
Podsłuchiwanie Wszechświata, Laboratorium Frankensteina, Fizyka w „Gwiezdnych Wojnach”,
Kuchenne ewolucje, Zdawanie egzamin w Hogwarcie, Manowce umysłu… A to tylko mała część
programu tej Uczelni! Dodatkowo w Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
uczestnicy Małopolskiej Nocy Naukowców będą mogli zwiedzić synchrotron i poznać zasady jego
działania oraz zastosowanie.


Na Politechnice Krakowskiej zobaczyć będzie można zachwycające eksperymenty
chemiczne takie jak: Chemia w ciemności, Chemia niskich temperatur, Laboratorium Czterech
Żywiołów. Oprócz tego uczestnicy zrobią tabletkę z kawy, spotkają się z robotem i sprawdzą jak
wygląda wirtualna rzeczywistość.



Na Uniwersytecie Rolniczym uczestnicy zobaczą w magicznej atmosferze Kolorowe
laboratorium chemiczne. W świecie roślin i zwierząt posłuchają choinkowych opowieści,
zbadają drzewa tomografem oraz odkryją tajemnice DNA. Ponadto zrobią swój własny miniogród stosując recykling.



Naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego przygotowali również mnóstwo naukowych atrakcji
i ciekawostek, takich jak Laboratorium Nanostruktur, Laboratorium Laserowe, Robomania,
Tajemnice nietoperzy, Nocne potyczki w grach komputerowych oraz wiele wiele innych.



Na Uniwersytecie Ekonomicznym każdy będzie miał okazję sprawdzić swoich sił w różnych
grach, poznać tajniki towaroznawstwa, ale też nauczyć się jak przekonać innych do swojej osoby.
Umiejętność skutecznego wywierania wpływu i mądrej autoprezentacji już nie będą nikomu obce!



Naukowcy z Instytutu Nauk Geologicznych opowiedzą uczestnikom, jak być Sprytnym
Kopciuszkiem, czyli jak oddzielić mak od piasku i znaleźć igłę w stogu siana. Ponadto,
zawita tu zbierający minerały nie kto inny, tylko sam Sherlock Holmes! Nauczy on
zwiedzających, jak nie nabrać się na niezwykły blask sztucznie wytworzonego kryształu.



W Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania będzie możliwość zapoznania się
z pracami badawczymi w zakresie nowoczesnych materiałów, obróbki metali i materiałów
trudnoobrabialnych. W tę jedyną Noc w roku Instytut umożliwia zwiedzającym obserwowanie
działania wyjątkowych urządzeń, a nawet wykonanie własnych badań czy przeprowadzenie
pomiarów.



Każdy kontakt pozostawia ślad – pod takim hasłem przygotował program Instytut Ekspertyz
Sądowych. Uczestnicy wcielą się w rolę detektywa w zainscenizowanym miejscu przestępstwa
5

oraz zapoznają się ze sposobami ujawniania, zabezpieczania i analizy różnego rodzaju śladów.
Co ważne – Instytut otwiera swoje drzwi przed gośćmi tylko ten jeden raz w roku!


W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym będzie niepowtarzalna okazja, aby dowiedzieć się
więcej na temat psychologii i rehabilitacji. Uczestnicy nauczą się udzielać pierwszej pomocy oraz
zaglądną do laboratoriów Szpitala, by zobaczyć jak wygląda praca naukowców.



Interaktywne warsztaty w Muzeum Inżynierii Miejskiej wprowadzą uczestników w najciekawsze
zagadnienia fizyczne. Na wszystkich zainteresowanych czekają m.in. warsztaty pod intrygującym
tytułem „I co stanie się teraz?” oraz ciekawe doświadczenia i eksperymenty w Ogrodzie
Doświadczeń.



Fundacja Klaster LifeScience i Jagiellońskie Centrum Innowacji zaprezentują nowoczesne
rozwiązania w nauce biologiczno-medycznej. Na uczestników czekają liczne pokazy i warsztaty
pod hasłem „Było sobie życie”.



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie będzie inspirować przyszłych naukowców
poprzez organizację różnorodnych warsztatów, pokazów, gier, konkursów z takich dziedzin jak
chemia, biologia, matematyka, technika, ekonomika i wielu innych. Czy umiesz pokonać
samego siebie?, Czas to pieniądz, Techniki grafiki artystycznej, Nanoboty – komiksowi
bohaterzy czy realni sprzymierzeńcy?, Inteligentny dom, Czy to jeszcze sen, czy jawa? – to
są tylko niektóre z atrakcji, które czekają na zwiedzających.



Program Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Nowego Sącza jest bogaty
w różnorodne warsztaty, pokazy, wykłady, m.in.: Matematyk o kształcie Wszechświata,
Warsztaty językowe, Pokaz doświadczeń fizycznych. Na uczestników czeka także mnóstwo
konkursów i gier edukacyjnych.



Ciekawostki astronomiczne przedstawi Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne
w Niepołomicach. Tutaj prowadzić będzie można radiowe obserwacje Drogi Mlecznej, poznać
drgającego fizyka czy też tajemnice mikroskopu, a na koniec wziąć udział w zabawach
w laboratorium.



Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie przygotowało atrakcje takie jak Chemia jest
ciekawa!, Grafika komputerowa czy Technika w sztuce teatralnej i filmowej.



W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie zwiedzający mogą uczestniczyć w takich
wydarzeniach jak Konstruktor to też naukowiec, Odkryj piękno świtała, Czy ja też mogę
zostać naukowcem?



Pracownicy i naukowcy z Comarch S.A. zaprezentują pokazy najnowocześniejszych rozwiązań
stosowanych w branży IT, robotów oraz urządzeń bazujących na rozwiązaniach znanych jako
internet rzeczy. Tutaj także będzie można zawitać do Kiosku multimedialnego oraz sterować
robotem przy pomocy smartfona.



Na zwiedzających w Korporacyjnym Centrum Badawczym ABB w Krakowie czekają pokazy,
zwiedzanie, prezentacje interaktywne i gry, podczas których uczestnicy odkryją fascynujące
sekrety nauki i techniki.



Delphi Poland S.A. otworzy przed uczestnikami niedostępne na co dzień laboratoria. Będzie
można zobaczyć jak Delphi testuje rozwiązania do samochodów przyszłości.

W tym roku podczas Małopolskiej Nocy Naukowców swój program zaprezentują po raz pierwszy:


Muzeum Archeologiczne w Krakowie – uczestnicy poznają najciekawsze zagadnienia
dotyczące badań świata prahistorycznego. Zostaną prawdziwymi archeologami, zobaczą zabytki
pod mikroskopem, a może nawet znajdą coś, czego nie widać.
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Matplaneta przygotowała dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat zabawę z płaszczakami. To właśnie
tam uratują królewicza, ale muszą pamiętać o jednym: nie dać się ludożercom!



Przychodnia Rehabilitacyjna z Kriokomorą Ogólnoustrojową w Zespole Przychodni
Specjalistycznych w Tarnowie przygotowała prezentacje zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej,
prezentację sprzętu i zabiegów fizjoterapeutycznych, dodatkowo uczestnicy mogą wziąć czynny
udział w różnych formach zabiegów fizykoterapeutycznych, a najmłodsi – w doświadczeniach
z ciekłym azotem.



Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w ramach programu organizowanego w
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie zabierze uczestników do wnętrza ziemi.
Uczestnicy dowiedzą się m. in. jak działa żuraw, który ją pompuje ropę naftową oraz zobaczą
sprzęt ratunkowy Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego PGNiG w Krakowie

To tylko niektóre punkty bogatego programu Małopolskiej Nocy Naukowców. Więcej atrakcji
w szczegółowym programie na stronie wydarzenia www.nocnaukowcow.malopolska.pl.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale na wybrane atrakcje obowiązuje wcześniejsza rejestracja
– szczegóły na naszej stronie.
Atrakcje w ramach tak szerokiego programu odbywają się w różnych miejscach, ale często też
w podobnym przedziale czasowym – nasze wydarzenie trwa bowiem tylko jedną noc. Zatem każdy
uczestnik musi dobrze zaplanować swoją podróż przez świat nauki. W tym roku jeszcze bardziej
rozbudowaliśmy stronę internetową i katalog wydarzeń, aby ułatwić Wam jak najlepsze zaplanowanie
tego wydarzenia.
Warto śledzić także profil wydarzenia na Facebooku – tam zawsze znajdują się aktualne informacje
dotyczące Nocy: www.facebook.com/malopolskanocnaukowcow.

Koordynatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
– Departament Rozwoju Gospodarczego
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