Festival fyzikálnych filmov: Mladí sa chystajú dokázať, že fyzika nepatrí len do školských
lavíc

BRATISLAVA (25.2. 2013) - Žiaci základných a stredných škôl budú mať
príležitosť prezentovať svoje nadšenie pre fyziku, a zároveň priblížiť vedu verejnosti
zábavným spôsobom. Túto možnosť sa im rozhodli dať P-MAT, n.o. v spolupráci
s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Pred
nedávnom začali pripravovať nový projekt s názvom Festival fyzikálnych filmov. Ide
o súťaž, do ktorej sa mladí vedci zapoja ako autori krátkych filmov s fyzikálnou
tematikou.
"Fyzika je fascinujúcim ihriskom, kde sa každý deň dá objaviť niečo nové a kde
je možné klásť si množstvo zaujímavých otázok. My to už vieme a bude nás tešiť, ak sa
to prostredníctvom fyzikálnych filmov dozvedia aj ostatní," vyjadril sa Ondrej Bogár,
jeden z hlavných organizátorov a dlhoročný dobrovoľník organizácie P-MAT. Akcia
vyvrcholí festivalom, ktorý sa uskutoční v piatok, 24.5., v kine Mladosť v Bratislave.
Tam prebehne premietanie najlepších diel i ocenenie víťazov.
"Voľne dostupné IT technológie dnes umožňujú komukoľvek stať sa z pasívneho
diváka aktívnym tvorcom. Verím, že projekt naštartuje mladých ľudí, aby sa nebáli
prejaviť a samostatne tvoriť," hovorí Dana Retová, riaditeľka P-MATu. Podmienky pre
účastníkov súťaže sú preto veľmi jednoduché. Do 30.4. môžu jednotlivci či skupiny
zasielať svoje hrané, animované alebo dokumentárne filmy na adresu organizácie.
Následne odborná porota rozhodne o tom, ktoré práce si zaslúžia odmenu. Projekt
uzavrie záverečný festival, ktorý bude voľne prístupný pre učiteľov, ich žiakov i
verejnosť. Organizátori veria, že práve multimediálna forma a moderný charakter
podujatia by mohli prilákať širšie okruhy zvedavcov.
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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Všetky podstatné informácie, priebežné novinky a zaujímavosti je možné nájsť
na http://www.fyzikalnefilmy.sk/ a http://www.facebook.com/fyzikalnefilmy.
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