Zagreb, 13. travnja 2016.

Manifestacija Dan i noć na PMFPMF-u održat će se 15. travnja
Sedam odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u petak 15. travnja 2016.
2016.
organizira manifestaciju Dan i noć na PMFPMF-u.
Riječ je jednodnevnom festivalu prirodoslovlja i matematike koji se već tradicionalno održava u travnju, a
namijenjen je budućim studentima PMF-a te svim zainteresiranim posjetiteljima. Manifestacija će
svečano biti otvorena 15. travnja u 9 sati u prostorima PMFPMF- a (Horvatovac 102a).
U sklopu Dan
Danaa i noći
manifestacija Noć biologije, Fizika danas – dan
noći na PMFPMF-u održat će se sedam manifestacija:
otvorenih vrata Fizičkoga odsjeka, Otvoreni dan kemije, Otvoreni dan geologije, Geofizika uživo, Otvoreni
dan geografije i Otvoreni dan matematike.
Manifestacija će se održavati u svim prostorima u kojima djeluje Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, a na ukupno 11 lokacija diljem Zagreba održat će se više od 50 predavanja i oko 100
radionica. Također, u sklopu programa organizirani su interaktivni obilasci laboratorija, predavaonica i
vrtova.
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ove godine očekuje da će programe
manifestacije pratiti oko 12 000 posjetitelja kojima će više od 1000 studenata, nastavnika i djelatnika
PMF-a na zanimljiv način prezentirati prirodne znanosti.
Manifestacija Dan i noć na PMFPMF-u ove se godine održava u povodu 70. obljetnice osnutka
PrirodoslovnoPrirodoslovno- matematičkoga fakulteta i 140. obljetnice početka nastave prirodoslovlja na
Sveučilištu u Zagrebu.
Podsjetimo, središnja svečanost u povodu tih dviju velikih obljetnica održat će se u četvrtak 21. travnja 2016.
s početkom u 11 sati pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske.
Detaljnije informacije o programu manifestacije Dan i noć na PMF-u dostupne su u materijalu u prilogu.
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