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Italijanski in slovenski astronomi skupaj na tržaški
Noči raziskovalcev
20.09.2011
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Všeč mi je

19 osebam je to všeč. Bodi prvi med svojimi
prijatelji.

Dve predavanji bosta tudi v slovenščini, na sporedu pa bo tudi vožnja z ladjo

19

V petek, 23. septembra, bo tudi Tržaški
astronomski observatorij sodeloval na
prireditvi Noč raziskovalcev, ki vabi
javnost, da pobliže spozna delo
raziskovalcev.
Temo Energija bodo astronomi in
astrofiziki iz Observatorija in Tržaške
univerze razvili v krajših predavanjih (v
programu Pogovori/Conversazioni), ki se
bodo zvrstila na Velikem trgu od 20.30
dalje. Tržaškim astronomom se bosta
pridružila tudi kolega prof. Tomaž Zwitter
in dr. Dunja Fabjan iz Univerze v Ljubljani
in centra odličnosti Vesolje-SI, ki bosta v
slovenščini predstavila dvojne zvezde in
jate galaksij. Poleg tega pa bodo
predstavljene teme od astronomije za
vsakogar do življenja v vesolju, od temne energije do vesoljskih misij.
V petek zjutraj bodo šole imele možnost virtualnega ogleda neba (Il cielo virtuale), ko bodo študentje nižjih in
višjih srednjih šol s pomočjo sovrstnikov in izkušenih astronomov iz realnih astronomskih podatkov računali
temperaturo zvezd in premik Barnardove zvezde. Dve polurni srečanji bosta na voljo od 10.30 do 11.30 na
Velikem trgu.
Za tiste, ki jih zanima tudi pogled in razlaga nočnega (nevirtualnega) zvezdnega neba, sta predvideni dve vožnji
z ladjo Zeleni delfin ob 20.30 in 22.00. Na ladji bodo astronomi tržaškega observatorija pomagali pri orientaciji
po nočnem nebu s pomočjo poletnega trikotnika in vidnih ozvezdij, istočasno pa odgovarjali na vsakovrstna
vprašanja prisotnih.
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Ustvarjalna ura v knjižnici Kozina
(18.10.2011)

Dve predavanji iz astronomije bosta tudi v slovenščini, in sicer ob 21.10 in ob 22.30
Za šole in vožnji z ladjo je obvezna rezervacija do 21. septembra na tel. 040224337 (med 9-13 in 14-17 uro), na
dan prireditve pa na Info točki na Velikem trgu. Ostale informacije o teh in drugih aktivnostih na tržaški Noči
raziskovalcev si lahko ogledate na spletni strani www.nottedeiricercatoritrieste.it .

Všeč mi je

Antonio Banfi in njegova
»šola« med filozofijo in
glasbo

19 osebam je to všeč. Bodi prvi med svojimi prijatelji.
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Najbolj brano v 24h

Izbor uredništva

Barkovljanka - Barcolana 2011 s številnimi novostmi
V ŽIVO Barcolana, Simčičev Esimit premočno v vodstvu
z rekordno hitrostjo
Barcolana, Simčičev Esimit veliki zmagovalec
Barcolana-Barkovljanka: bo zelo hitra, vreme za nov
rekord FOTO GALERIJA
Barcolana - Barkovljanka 2011: perfektni pogoji za
Simčičev Esimit
Zjutraj namerili za ta čas neverjetno mrzle temperature,
sneg je pobelil višje predele

