Śląska Noc Naukowców, 24 września 2010
Świat przyrody malowany elektronami – to, czego nie widać gołym okiem
24 września 2010 r. odbyła się Śląska Noc Naukowców. Wydarzenie zorganizowały śląskie uczelnie:
Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska oraz Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. W tym roku
do współpracy włączyła się równieŜ Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego. Zakres terytorialny
wydarzenia, poza Katowicami i Gliwicami, obejmie równieŜ Rybnik, Zabrze, Sosnowiec i Cieszyn.
Przedsięwzięcie jest częścią projektu Europejska Noc Naukowców, który powstał w 2005 roku
z inicjatywy Komisji Europejskiej. Wydarzenie ma na celu zachęcenie młodych ludzi do nieustannego
poszerzania wiedzy i promocję szeroko pojętej nauki. Od 2005 roku w ramach Europejskiej Nocy
Naukowców w ostatni piątek września we wszystkich krajach Unii Europejskiej odbywają się wykłady,
pokazy, odczyty, wystawy i konkursy. Nauka nie musi być nudna, aby się
o ym przekonać, na tę jedną noc kaŜdy moŜe być naukowcem.
W to wydarzenie wpisało się równieŜ Laboratorium Mikroskopii
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Biologii
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Uniwersytetu Śląskiego z moŜliwością zwiedzenia laboratorium i pokazem
świata przyrody w obiektywie mikroskopu elektronowego. Dzięki tej technice
uczestnicy mogli zobaczyć to, czego nie moŜna dostrzec gołym okiem, bo
świat pod mikroskopem potrafi być fascynujący. Pokazaliśmy jak pracuje
mikroskop elektronowy i jak przygotowuje się preparaty biologiczne do
obserwacji w mikroskopie. Zaprezentowaliśmy bogatą galerię obrazów
róŜnych struktur biologicznych na tle badań prowadzonych przez naukowców
naszego Wydziału. Jednym słowem

pokazaliśmy, Ŝe o mikroskopii

elektronowej w biologii moŜna mówić w sposób ciekawy i przystępny.
Z uwagi na duŜe zainteresowanie zwiedzających, zajęcia w Laboratorium
SEM będą miały miejsce w kolejnych edycjach Nocy Naukowców.
Szanowni Państwo,
Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim którzy znaleźli czas i odwiedzili nas w piątek, 24 września.
Mam nadzieję, Ŝe udanie spędzili Państwo czas w Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Skaningowej
Wydziału Biologii.

Tymczasem – na poŜegnanie ze Śląską Nocą Naukowców – chciałbym zaprosić do galerii zdjęć z tej Nocy.
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