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Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak, 08.
ožujka 2010
. od 16 do 23 sata po drugi put organizira iznimno zabavnu i poučnu manifestaciju "Noć
biologije". Preko
50 radionica
bit će organizirano na lokacijama: Botanički vrt, Marulićev trg 20/II, Rooseveltov trg 6 i
Horvatovac 102 a.
Sudjelovanje na vlastitu odgovornost!

Organizatori navode kako se manifestacijom želi popularizirati znanost kroz otvaranje vrata
laboratorija u kasne popodnevne, odnosno noćne sate svim zainteresiranim građanima, svih
dobnih skupina, a ne samo učenicima ili budućim studentima.

Cilj događanja je na nov i popularan način približiti istraživanja znanstvenika s Biološkog
odsjeka
širokoj
javnosti. Kroz jednostavne i zanimljive pokuse, kratke prezentacije i radionice svaki bi posjetitelj
trebao uistinu "doživjeti" znanost, odnosno biologiju, kao jedan od vrlo zanimljivih i korisnih
aspekata ljudske djelatnosti.

Samo neke od tema s kojima se možete bolje upoznati su: zašto su biljke drugačije, kako su
otkrivena sva "slova" ljudskog genoma, što su to mutacije i zašto ne treba jesti prstace. Možete i
naučiti gledati očima krave, pregledati fosile iz sedimenta Jadrana, upoznati se s
mikroorganizmima koji su svuda oko nas, zaroniti u svijet morskih kornjača i loviti blago u
Botaničkom vrtu.

Također otkriti kako alge mogu pomoći u rasvjetljavanju zločina, doznati kako se pomoću
kuhinjskih potrebština može izolirati DNK, sudjelovati u interaktivnom kvizu o kukcima, doznati
koji su to rakovi u Hrvatskoj invazivni, proučiti endemičnu faunu podzemlja ili s Davidom
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Attenboroughom
istražiti tajni život biljaka.

Sve to i mnogo, mnogo više priredili su vam vrijedni i kreativni studenti i djelatnici Biološkog
odsjeka koji Vas pozivaju na više od 50 radionica i predavanja, kao i neobavezna druženja u
prostorijama fakulteta.

Datum: 08.03.2010.
Vrijeme: 16-23h
Lokacije:
Botanički vrt,
Marulićev trg 20/II,
Rooseveltov trg 6
i Horvatovac 102 a

Noć biologije - Medikus Leteći Reporter

U šarmantnoj atmosferi biološkog
Kako lovitiodsjeka
kukce PMF-a
, osobito
na Rooseveltovom
interesantnetrgu
onima
CSI-Zagreb
br. najmlađima,
6 u sklopu manifestacije
forenzik
No

Izložba je bila jako dobro. organizirana u što su se uvjerili mali i veliki posjetioci koji su došli u velikom bro
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