Festival fyzikálnych filmov: Tvorivá mládež dostane šancu aj
tento rok
Bratislava (18.11. 2013): Prvý ročník prišiel s odvážnou myšlienkou - spojiť mladých ľudí,
fyziku a filmy. Zámer sa podaril nad očakávania a plné kino divákov sledovalo udelenie štyroch
ocenení , ktoré porota vyberala skoro zo stovky filmov.
Reč je o celoslovenskom Festivale fyzikálnych filmov. Organizujú ho dobrovoľníci P-MAT,
n.o. v spolupráci s partnermi, sponzormi a za podpory Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave a Filmovej a televíznej fakulty VŠMÚ.
Od začiatku tohto projektu je veľký dôraz kladený na búranie zbytočných predsudkov. Vo
všeobecnosti sú totiž fyzika a jej príbuzné predmety považované za strašiakov školských lavíc.
Organizátori chcú však žiakom a študentom ukázať, že môžu vidieť čosi viac ako knižky a
laboratórne učebne. Nejde o nič zložité, človek má predsa v sebe prirodzenú chuť objavovať.
Čím zábavnejším spôsobom to dokážeme, tým väčšie množstvo ľudí môžeme osloviť.

Vyhlásenie 2. ročníka
P-MAT, n.o. prijíma príspevky do druhého ročníka súťažnej prehliadky žiackych filmov. Na
víťazov v troch kategóriach čakajú vecné aj finančné ceny. Mladí navštevujúci základnú alebo
strednú školu majú za úlohu natočiť film s fyzikálnou tematikou a dĺžkou najviac 7 minút. Svoje
diela môžu posielať na adresu organizácie najneskôr do 28.4. 2014. Slávnostné vyhodnotenie a
samotný verejne prístupný festival sa uskutoční 23.5. 2014.
Všetky potrebné informácie, pribúdajúce novinky aj fotozábery a články z debutového ročníka
môžu záujemcovia nájsť na stránkach festivalu a na facebooku. Taktiež je verejnosti
sprístupnený youtube kanál s už hodnotenými súťažnými filmami, vrátane tých víťazných.
A na čo sa môžete tešiť na Festivale fyzikálnych filmov v roku 2014 ?
Na ešte viac fyziky a fyzikálnych filmov, celodenné premietanie a stretnutie sa s fajn ľuďmi. A
organizátori pre vás pripravujú aj pár sprievodných podujatí.
P-MAT je nezisková organizácia, ktorá sa venuje popularizácii vedy a podpore nadaných detí v oblasti
matematiky a fyziky. Má bohaté skúsenosti s organizovaním celoslovenských súťaží z fyziky a
matematiky či podujatí pre bratislavské školy.
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