Vabilo na Evropsko razstavo o vesolju

Z veseljem vas obveščamo, da bo Ljubljana med 6. in 15. marcem gostila Evropsko razstavo o vesolju.
Gre za brezplačno interaktivno razstavo, ki prikazuje storitve in aplikacije glavnih evropskih vesoljskih
programov na področju satelitske navigacije (Galileo) in opazovanja Zemlje (Copernicus).
Razstava je obiskala že številna evropska mesta,1 kjer si jo je ogledalo preko 500.000 obiskovalcev.

Evropska razstava o vesolju v Bratislavi 2013

Notranjost

Glavni namen razstave je prikazati pozitivne učinke evropskih vesoljskih programov na vsakdanje
življenje evropskih državljanov.
Zahvaljujoč bogati in interaktivni avdiovizualni vsebini si obiskovalci lahko ogledajo različne aplikacije
satelitskih tehnologij. Med drugim se lahko naučijo, kako te tehnologije pripevajo k optimizaciji
prometa, povečanju učinkovitosti na področju kmetijstva in ribištva, varstvu okolja, spremljanju
podnebnih sprememb, obvladovanju izrednih razmer, ki so posledica naravnih in industrijskih nesreč,
podpori humanitarne pomoči ter izboljšanju varnosti državljanov EU.
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Kopenhagen, Toulouse, Helsinki, Bruselj, Dunaj, Larnaka, London, Madrid, Budimpešta, Hannover, Varšava,
Bratislava, Dublin, Rim, Vilna, Talin, München, Lizbona, Craiova, Sofija, Praga in Genova.

Prav tako lahko obiskovalci razstave na predstavitvah vesoljskih aplikacij, ki jih strokovnjaki izvajajo v
živo, pobliže spoznajo, kako vesoljske tehnologije izboljšujejo kakovost našega življenja.

Obiski šol

Razstava je zato odličen kraj ne le za obiske splošne javnosti, ampak tudi šol (glej priloženo
predstavitev).
Učitelji, ki ste zainteresirani za obisk razstave s svojimi učenci, lahko rezervirate organiziran ogled
razstave, ki ga vodi strokovnjak za vesolje. Zelo bi bili veseli, če bi o razstavi obvestili vse morebitne
interesente na šoli.
Za obisk razstave se morate prijaviti na http://spaceexpo.spacetecpartners.eu/Ljubljana. Če
potrebujete dodatne informacije, vas prosimo, da kontaktirate osebo, ki je navedena na zgoraj
omenjeni spletni strani.
Razstavo je od njenega začetka leta 2012 obiskalo več tisoč učencev z učitelji. Upamo, da se jim boste
pridružili tudi vi!

Več informacij o Evropski razstavi o vesolju je na voljo na:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/expo/index_en.htm

