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16.00 Macskássy Izolda festményeiből készült kiállítás megnyitója
A kiállítás megtekinthető: 2017. június 24-től július 7-ig
17.00 Czakó Ferenc homokgrafikus-animátor előadása
A Mentorháló programja
18.00 Fényképzők 2017 címmel fotókiállítás nyílik.
A Nextfotó Kft. fotográfus képzésének
végzettjei állítják ki munkáikat.
A kiállítás megtekinthető: 2017.
június 24-től július 7-ig
19.00 kb. 20.30-ig Kulturális bemutató
az Indiai Nagykövetség programja
21.00-23.00-ig QR- kódos éjszakai,
vidám kutakodó -családoknak,
gyerekeknek, baráti társaságoknak. Helyszín: rejtjeles indulás
a földszinti aulából, hozd magaddal okostelefonodat!
LÁTVÁNYLABORATÓRIUM
Bármit mondok, el ne hidd! Az ide érkező látogatók eddig
még sosem látott különleges és látványos kísérleteknek lehetnek szem- és
fültanúi. A kísérletsorozat vicces, könnyed showműsor formájában kerül
bemutatásra.
Bemutató időpontjai: 16.00 és 18.00 órakor a Laborban, a 21.00 órakor
kezdődő bemutató a Díszteremben lesz (időtartam: 45 perc)
21.00-22.00-ig A domboldalon az esti-éjszakai órákban távcsöves megfigyelések lesznek.
INFORMATIKA TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) által létrehozott és fejlesztett kiállítás az infokommunikációs eszközök történetét,
a Jövő múltját mutatja be, az informatikatörténet területén

a világ legnagyobb gyűjteményei közé tartozik. A világritkaságokat felvonultató állandó tárlatot most tárlatvezetéseken és játékos formában ismerhetik meg.
Tárlatvezetés időpontjai: 16.00, 18.00 és 20.00 óra
(időtartam: 45 perc)
21.00 Robottörténelem – Képes Gábor, a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság főmunkatársa előadása a robotika történetéről, szakmai
tárlatvezetés az NJSZT MI és a Robot című, új
időszaki kiállításában.
22.00 Zseblámpás kalandozások az
Informatika Történeti Kiállításon
AZ UDVARON
21.30-22.00-ig Pandora szelencéje (a Polar Star
elektronikus zenei koncertje, videó montázs háttérképpel a screenwall óriáskivetítőjével megjelenítve).
„Láthatatlan - Élmény - Műhely Érintett Világ” INTERAKTÍV KIÁLLÍTÓTÉR
17.00-20.00-ig félórás turnusokban megtekinthető.
A Szent-Györgyi Albert Agóra III. emeletén egy lakásbelsőt alakítottunk ki, ahol egy előszobában, konyhában, szobában, tapasztalhatók meg
a látássérült, vak emberek élethelyzetei, mindennapjai. Teljes sötétségben
egy látássérült, vagy vak vezető irányításával élethű, valósághű feladatok
várnak minden érdeklődőt.
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