Tisztelt Látogatók!
Kedves jelenlegi és leendő Hallgatóink!
A Debreceni Egyetemen sok érdekes és izgalmas
dolog folyik – 2010. szeptember 24-én, pénteken
ezt megtapasztalhatják a „kívülállók” is. Az érdek
lődők az idén is ellátogathatnak az egyetemre,
ahol a Kutatók Éjszakáján játékos és szórakoztató
formában, 6 helyszínen több mint 40 programot
szervezünk azoknak, akik szeretnének kísérletezni, tésztahidat építeni vagy robotokkal játszani.
Az ötletgazda az Európai Unió Bizottsága, a megvalósítók pedig annak a 23 városnak a 28 felsőoktatási intézményei, amelyek már évek óta készek
megmutatni a nagyközönségnek, mi is zajlik az egyetemek falai mögött
– az oktatáson kívül. A sokszínű, széles képzési kínálattal rendelkező
Debreceni Egyetemen oktatók és kutatók, szervezők és egyetemi dolgozók készülnek serényen erre a délutánra-estére már hónapok óta. Remélem, munkájuk eredményét Önök is élvezni fogják, és programjainkon
sok érdekes és hasznos dolgot látnak, hallanak és tapasztalnak. Kérdezzenek bátran, ha valami nem világos, próbáljanak ki mindent, amit csak
lehet!
Ne feledjék: ezen az estén sok titokra fény derül, amit eddig a tudomány
misztikumának tartottak. Kívánom, élménnyel és tudással gazdagabban
térjenek haza a nap végén!

Üdvözlettel:
Prof. Dr. Fábián István
rektor
Debreceni Egyetem
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Kutatók Éjszakája
Programok helyszín, időpont szerinti táblázatban
(A pontos helyszín a részletes programleírások alatt)
Debreceni Egyetem (DE) Egyetem tér 1.
14:00-15:00

Állatgenetikai vizsgálatok bemutatása

14:00-19:30

Elhangzó és eltitkolt szövegek a zenében. Gustav Mahler 150, Alban Berg 125

14:00-18:00

Építsünk szalmából házakat? Igen!

14:00-20:00

LEGO Robot Programozási Verseny

14:00-16:00

Növényi lombikbébik a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és természetvédelem
szolgálatában

14:30-15:30

Érdekességek az ókori római kultúrából - a ma emberének

15:00-16:00

A hamisítás veszélyei, a hamisítók megtévesztő trükkjei és a hamisítás ellen küzdő
szakemberek munkájának kulisszatitkai

15:00-16:30

Látványos kémiai kísérletek

15:00-17:00

Pneumatikus és elektromos járművek bemutatója

15:30-16:00

Orvoslás tíz év múlva- Mutassa a genomját!

16:00-17:00

Állatgenetikai vizsgálatok bemutatása

16:00-18:00

Húsevő növények

16:00-18:00

Kultúra és technológia

16:00-18:30

Orvoslás tíz év múlva- Mutassa a genomját!

16:30-18:00

Játsszon velünk tudósosat! kvíz középdöntője

17:00-18:00

A robotok világa

17:00-18:00

A fenntarthatóság oktatása az óvodától egészen a felsőoktatásig, sőt azon is túl

17:00-18:30

A skorpiómérgektől a rákgyógyításon át a világító molekulákig

17:00-17:40

Digitális képfeldolgozás

17:00-18:00

Folyóvizes laboratórium bemutatása

17:30-19:00

Látványos kémiai kísérletek

17:30-18:30

Szélcsatorna kísérletek

17:50-18:30

Digitális képfeldolgozás

18:00-19:00

A hamisítás veszélyei, a hamisítók megtévesztő trükkjei és a hamisítás ellen küzdő
szakemberek munkájának kulisszatitkai

18:00-19:00

Állatgenetikai vizsgálatok bemutatása

18:00-19:00

Folyóvizes laboratórium bemutatása

18:00-19:00

Magyar civilszervezetek szerepe a környezeti információ nyújtásában és a környezeti
oktatásban

18:30-21:00

Kultúra és technológia

18:30-20:30

Orvoslás tíz év múlva- Mutassa a genomját!

18:30-19:30

Szélcsatorna kísérletek

19:00-20:00

A robotok világa

19:00-20:00

Játsszon velünk tudósosat! kvíz szuperdöntő

19:00-21:00

A skorpiómérgektől a rákgyógyításon át a világító molekulákig

19:00-20:00

Fényorgona látványos kémiai fényjelenségek

19:00-20:00

Folyóvizes laboratórium bemutatása

19:00-20:30

Gyógyszerek- hosszú út a lombiktól a patikapolcig

19:30-21:30

A könyvtár arcai, avagy éjszakai barangolás a kulisszák mögött

19:30-21:30

A könyvtár arcai, avagy éjszakai barangolás a kulisszák mögött

19:30-20:30

Szélcsatorna kísérletek
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20:00-21:00

Fényorgona látványos kémiai fényjelenségek

20:30-21:30

Gyógyszerek- hosszú út a lombiktól a patikapolcig

21:00-22:00

A hamisítás veszélyei, a hamisítók megtévesztő trükkjei és a hamisítás ellen küzdő
szakemberek munkájának kulisszatitkai

21:30-22:30

A könyvtár arcai, avagy éjszakai barangolás a kulisszák mögött

21:30-22:30

A könyvtár arcai, avagy éjszakai barangolás a kulisszák mögött

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DE OEC) Nagyerdei krt. 94-98.
16:00-19:00

Mutasd meg az agyad! A modern képalkotás lehetőségei a központi idegrendszer klinikai diagnosztikájában és kutatásában

17:00-21:00

Tükörtojás? Nem! Porcszövet... avagy mire használhatók még a tojások?

18:00-20:00

Az orvosdiagnosztikai képalkotás első 100 éve

18:00-19:00

Ne szívd a füvet, inkább kend a bőrödre!

19:00-20:00

Ne szívd a füvet, inkább kend a bőrödre!

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DE OEC) Móricz Zsigmond krt. 22.
20:00-21:00

Nem jön álom a szememre...

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar (TTK) Fizikai Intézet Bem tér 18.
16:00-17:00

Ne féljünk a radioaktivitástól

17:00-17:50

A tojáshéjtól az űrszemétig, avagy mit tanulhatunk, ha feltörünk egy tojást?

18:00-21:00

A mikrovilág képei!

19:00-20:00

Modern Optika

Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete (ATOMKI) Poroszlay u. 6.
17:00-18:00

Ionizáló sugárzások

18:00-19:00

Elemi álom

19:00-20:00

Elemi álom

19:00-20:00

Ionizáló sugárzások

Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma (AGTC) Böszörményi út 138.
14:00-16:00

Különleges zöldség- és fűszernövény bemutató

16:00-18:00

Különleges zöldség- és fűszernövény bemutató

14:00-20:00

Tészta-hídépítők

15:00-17:00

GPS és lézer geodéziai alkalmazása

15:00-16:00

Napenergia racionális hasznosítása

16:00-17:00

Robo-tolók

17:00-18:00

Beton és vasbeton

17:00-18:00

Napenergia racionális hasznosítása

18:00-19:00

3D alkalmazások a biomechanikában

18:00-19:00

Beton és vasbeton

Debreceni Egyetem Műszaki Kar (MK) Ótemető u. 2-4.

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi, valamint
Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar (ÁJK-KTK) Kassai út 26.
15:00-22:00

Tisztánlátók Éjszakája 2010

19:00-20:00

Tisztánlátók Éjszakája 2010
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Kutatók Éjszakája
A program leírások helyszínek és azon belül időpontok szerinti bontásban

DEBRECENI EGYETEM, Egyetem tér 1.
Helyszín

3

Időpont

Egyetem tér 1. Élettudományi Központ
3. fésű, I. em. 039. terem
Állatgenetikai molekuláris laboratórium

14:00 – 15:00
16:00 – 17:00
18:00 – 19:00

ció
sztrá
i
g
e
R
les
köte

Állatgenetikai vizsgálatok bemutatása
A résztvevők betekintést nyernek a genetikai laboratóriumokban folyó munkába, megismerhetik a
DNS tisztítás folyamatát, bemutatjuk a különböző mutáció azonosítási eljárásokat.
Létszám korlát: 7 fő/csoport

Helyszín

2

Időpont

Egyetem tér 1. Főépület, DE Egyetemi és
Nemzeti Könyvtár, Ausztria Gyűjtemény

14:00 – 19:30

Elhangzó és eltitkolt szövegek a zenében
Gustav Mahler 150 és Alban Berg 125
A program egy előadásból és egy kiállításból áll és kapcsolódik a 2010-es zenei
évfordulókhoz:úgy mint Gustav Mahler 150. és Alban Berg 125. születésnapjához, ill. halálának 75. évfordulójához. Mind a két szerző egyes műveiben fordulnak elő nyilvános és/vagy
eltitkolt szövegek. A kiállítás bemutatja ezeket a műveket, a szövegeket és az eltitkolás ill. a
visszavonás kalandos okait és természetesen a két zeneszerző életművét is.

Helyszín

5

Időpont

Egyetem tér 1. Ökológia Épület, Amfiteátrum

14:00 – 18:00

ció
sztrá
Regi eles
köt

Építsünk szalmából házakat?
Igen!
Az első szalmaházak Amerikában, Nebraskában készültek el a 19. század vége táján. Manapság egyre több szalmaház épül a világ minden táján. A környezettudatos építészet fontossága
egyre növekszik, az emberek többsége mára felismerte, hogy muszáj tennünk valamit a klímaváltozás ellen. A szalmabálák felhasználásával készült házak igazán ökologikusak. Építésükhöz
és üzemeltetésükhöz nagyon kevés energia szükséges, ugyanis olyan olcsó természetes anyagból készülnek, melynek ráadásul kiváló a hőszigetelő képessége. Magyarországon csupán 1-2
tucat ilyen ház van. Az előadás bemutatja a szalmaházak történetét itthon és külföldön.
Létszám korlát: 50 fő
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Helyszín

3

Időpont

Egyetem tér 1. Élettudományi Központ,
14:00 – 16:00
A szövegben jelölt helyszínek az ÉTK 5. fésű
1. emeletén vannak.
Növényi lombikbébik a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás
és természetvédelem szolgálatában
A program keretén belül a legismertebb növényi in vitro technikákat mutatjuk be (1035. terem).
A szövettenyésztő szoba (1.025 labor) és az in vitro tenyészetek bemutatását gyakorlati
bemutató követi, ahol néhány fontosabb kultúrnövény, ill. védett növény in vitro tenyésztését
mutatjuk be. A látogatók maguk is kipróbálhatnak néhány technikát, és hazavihetik az általuk
készített tenyészeteket.
Helyszín

2

Időpont

Egyetem tér 1. Főépület
Klasszika-filológiai Tanszék, Fsz. 40-es terem

14:30 – 15:30

Érdekességek az ókori római kultúrából - a ma emberének
A program azt kívánja tudatosítani, hogy a mai európai műveltségnek két nagy forrása van:
a klasszikus görög-római antikvitás és a középkori kultúra. A közönséggel folytatott interaktív
beszélgetés keretében a következő fő témákat tárgyaljuk meg: A legfrissebb ásatások Rómában; A római művészet emlékei Európában; Latin feliratok városunkban (Debrecen); A rómaiak
hétköznapjai; A legnagyobb történelemhamisítás; Euro-latin és Euro-görög és elemek a magyar
nyelvben; Az európai kultúra átmentése Magyarországra (középkori kódexek a Margitszigeten,
Budapesten); A latin nyelv a kortárs sajtó nyelvében; A római konyhaművészet.

Helyszín

7

Időpont

Egyetem tér 1. Kémiai Épület; K/2 előadó

15:00 – 16:30
17:30 – 19:00

ó
tráci
z
s
i
g
Re
les
köte

Látványos kémiai kísérletek
A Kutatók Éjszakája programsorozat jó lehetőséget teremt, hogy megismertessük a kémia
szépségeit az érdeklődőkkel. A „Látványos kémiai kísérletek” című bemutató, a közönség által
leginkább kedvelt „szagos, hangos és színes” reakciókat mutatja be, úgy mint az anyagok
viselkedését extrém alacsony és magas hőmérsékleten (cseppfolyós nitrogén; hűtőkeverékek; éghetetlen vászon, égő jég, termit reakció, stb), valamint sor kerül olyan kísérletekre is, melyek fény
kibocsátással járnak. Az előadás során láthatnak olyan reakciókat, amelyek extrém mennyiségű
gázfejlődéssel járnak (habágyú, szellem a palackból).
Létszám korlát: 230 fő
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Kutatók Éjszakája
Helyszín

3

Időpont

Egyetem tér 1. Élettudományi Központ,
Laborbemutató 15:30 – 16:00
Laborbemutató: Nagy Labor, 3. Emelet, 2. Előadások 16:00 – 18:30
Folyosó
Összegzés, asztalbeszélgetés: 18:30 – 20:30
Előadások: Földszint, F015-016 előadó
Összegzés, asztalbeszélgetés: Galéria Kávézó
Orvoslás tíz év múlva – Mutassa a genomját!
A DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézete negyedik éve mutatja be a genomika
érdekességeit, különféle alkalmazásait a Kutatók Éjszakája rendezvényein. Idén is az a célunk,
hogy színesen, érthetően vezessük be az érdeklődőket egy olyan világba, mely bár még gyerekcipőben jár, de a jövőben mindnyájunk életének része lesz. Idén is végzünk genetikai polimorfizmus-vizsgálatot regisztrált hallgatóknak nyálmintából, de az összes előadás mindenki
számára nyitott, regisztrációtól függetlenül.

Helyszín

3

Időpont

Egyetem tér 1. Élettudományi Központ,
5. fésű, 1. em. 1035 terem

16:00 – 18:00

Húsevő növények
A tudomány csak a 19. században figyelt fel a ragadozó növényekre. A hihetetlennek tűnő
tényt, miszerint egyes növények állatokat ejtenek csapdába, pusztítanak el és emésztenek meg,
egy idő után szenzációs hírekre éhes újságok is felkapták, bár a valóságot – talán az olvasóközönség vélt igényeihez igazodva – „kissé kiszínezték”. Az érdeklődők megismerhetik a húsevő
növények csapdatípusait és rovarfogó mechanizmusait, elterjedésüket, ökológiai igényeiket és
egyéb érdekességeket.
Helyszín

2

Időpont

Egyetem tér 1. Főépület
Vetélkedő: 16:00 – 18:00
Vetélkedő: fsz. 52. terem
Előadások és kerekasztal-beszélgetés:
Előadások és kerekasztal-beszélgetés: X. terem 18:30 – 21:00
Kultúra és technológia
Játékos vetélkedők középiskolások számára. A vetélkedők a középiskolás diákok hétköznapi
számítógép-használati rutinját, valamint humán tárgyi ismeretét veszi igénybe. A vetélkedőben
képi és szemantikus keresési, valamint gépi fordítási és konkordanciafeladatok szerepelnek Debrecen és az egyetem történetével és jelenével kapcsolatban. A vetélkedő helyezettjei tárgynyereményben részesülnek.
Előadások és kerekasztal-beszélgetés középiskolások és egyetemi hallgatók számára arról,
hogy hogyan egyeztethető össze a hagyományos kulturális örökség a 21. század technológiai
beállítottságával, kihívásaival? Az előadásokat követően kerekasztal-beszélgetésre invitáljuk a
hallgatókat.
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Helyszín

5

Időpont

Egyetem tér 1. Ökológia Épület,
alagsor 113. terem

17:00 – 18:00

A fenntarthatóság oktatása az óvodától egészen a felsőoktatásig, sőt
azon is túl
Európához való csatlakozásunkkal összhangban, szükség van az átgondolt környezeti és fenntarthatósági gondolkodásra és cselekvésre, azonban, hogy ennek a kihívásnak, eleget tudjunk
tenni, szükséges hogy a felsőoktatásban, de különösen a tanárképzésben a hallgatók, megfelelő
szemléletű környezettudományi és fenntarthatósági oktatást, képzést kapjanak. Fontos továbbá
a környezettudományi és fenntarthatósági ismeretekre épülő tudatformálás lehetőségeinek feltárása, megismerése, megismertetése és alkalmazása. A fenntarthatóság pedagógiájának és az
oktatás általános célkitűzéseinek kapcsoló dását szemléltethetjük az Oktatási Minisztérium által
elkészített közoktatás-fejlesztési stratégia segítségével, amely hosszabb távon tűzi ki a hazai
célokat és feladatokat.
Helyszín

3

Időpont

Előadások: Egyetem tér 1. Élettudományi
Előadások: 17:00 – 18:30
Központ
Kísérleti bemutató:
Kísérleti bemutató: DE OEC Elméleti tömb
19:00 – 21:00
(Nagyerdei krt. 98.)

utató
bem les
i
t
e
l
ér
öte
A kís tráció k
z
regis

A skorpiómérgektől a rákgyógyításon át a világító molekulákig
A program előadásokkal indul melyek keretében az érdeklődők megismerhetik az intézetben
folyó kutatómunka - a skorpiómérgek gyógyászati alkalmazásától kezdve a rákkutatáson át
a molekuláris mozgások vizsgálatáig terjedő - témáit. Az előadásokat laborlátogatás, majd
kísérleti bemutató követi, ahol a résztvevők megismerkedhetnek pl. a CT és a mikroszkóp működési elvével, valamint lehetőségük lesz az általuk behozott minták mikroszkópos vizsgálatára és
digitális felvételek készítésére, amiket haza is vihetnek.
Létszám korlát: Az előadásokon nincs, a kísérleti bemutatón 30 fő.

Helyszín

6

Időpont

Egyetem tér 1. Matematika Épület M419 elő- 17:00 – 17:40
adó
17:50 – 18:30
Digitális képfeldolgozás
A rohamosan fejlődő képalkotási eljárások lehetővé tették, hogy napjainkra már igen jó minőségű, nagy felbontású digitális képet tudjunk készíteni az emberi szemfenékről (retinafelvételek).
Nagyon izgalmas kihívást jelent továbbá egy olyan rendszer kialakítása, amely a lehető legmegbízhatóbb döntés meghozásához a lehető legtöbb információra támaszkodik, és képes a
folyamatosan bővülő adatbázisa alapján a feldolgozásban használt módszereket saját magától
– intelligensen – tovább fejleszteni. Előadásunkban egy ilyen automatikus szűrőrendszer kialakításának hátterébe nyújtunk betekintést.
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Kutatók Éjszakája
Helyszín

7

Időpont

Egyetem tér 1. Kémia Épület, Alagsor, Földraj- 17:00 – 18:00
zi Laboratóriumok (Erste Bank mellett)
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00

ció
sztrá
i
g
e
R
les
köte

Folyóvizes laboratórium bemutatása
A nagyméretű folyóvizes terepasztal segítségével a látogatók megfigyelhetik a folyó munkáját,
mederváltozásait a forrástól a torkolatig. Felgyorsítva látható a felszín fejlődése (kanyarulatok lefűződése, teraszok, hordalékkúpok kialakulása stb.). A kísérleti körülmények (vízhozam, vízgyűjtők száma, lejtés, tektonika) beállíthatók, a képződött formák megmérhetők és geoinformatikai
módszerekkel ábrázolhatók. A víz megfestésével pedig tanulmányozhatóvá válnak az áramló
és rohanó folyóvíz mozgásának különböző típusai. Az árvizek épített környezetre gyakorolt
hatása is vizsgálható.
Létszám korlát: 30 fő
Helyszín

7

Időpont

Egyetem tér 1. Kémia Épület, Alagsor, Földraj- 17:30 – 18:30
zi Laboratóriumok (Erste Bank mellett)
18:30 – 19:30
19:30 – 20:30

ció
sztrá
i
g
e
R
les
köte

Szélcsatorna kísérletek
A Debreceni Egyetem Fizikai Földrajzi Laboratóriumában van hazánk egyetlen olyan szélcsatornája, amelyben lehetőség van a különböző talajok deflációjának bemutatására, mértékének
mérésére. A kísérletek során láthatóvá válik a különböző erősségű szelek munkája és a növényzetre gyakorolt káros hatása (homokverés). Kísérlet szemlélteti a szélerózió elleni védekezési
lehetőségeket is.
Létszám korlát: 30 fő
Helyszín

2

Időpont

Egyetem tér 1. Főépület Fsz. II. előadó

17:00 – 18:00
19:00 – 20:00

A robotok világa
Interaktív bemutatóval egybekötött előadás
A Debreceni Egyetem Fizikai Intézetében tanuló fizikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus,
anyagtudományi szakos hallgatók egyre gyakrabban választanak a robotikához kapcsolódó
projekt feladatot, szakdolgozatot.
Az előadás a robotika általános kérdéseivel, újdonságaival foglalkozik. Az előadáshoz kapcsolódó interaktív bemutatókon közvetlen ember-gép kapcsolatra nyílik lehetőség. Emellett bemutatásra kerülnek azon fejlesztések, eszközök és eredmények, amelyek a humanoid robotok
megvalósítása során az egyik megoldatlan problémát: az egyensúly és az energiahatékony
járást segítik.
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Helyszín

5

Időpont

Egyetem tér 1. Ökológia Épület
alagsor 113. terem

18:00 – 19:00

Magyar civilszervezetek szerepe a környezeti információnyújtásban és a
környezeti oktatásban
Bemutatásra kerül a magyar civilszervezetek áttekintése, támogatása, azok szerkezete különböző szempontok szerint; feladatuk a környezetügyi és fenntarthatósági információgyűjtésben és
átadásban. Ismertetjük a civilszervezetek rendezvényeit a környezetvédelemmel kapcsolatban,
ismeretterjesztő anyagaikat. Szó lesz a táboroztatás és erdei-iskolák szervezéséről, programok
lebonyolításában vállalt tevékenységükről, valamint a hazai és nemzetközi példákról a civil szervezetek múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
Helyszín

7

Időpont

Egyetem tér 1. Kémia Épület „D” szárny, Szer- 19:00 – 20:00
vetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, D404-es 20:00 – 21:00
terem

ció
sztrá
Regi eles
köt

Fényorgona
Látványos kémiai fényjelenségek
A zenei aláfestéssel előadott „fényorgona” bemutatónkban dinitrogén-oxid és acetilén kevert
lángba juttatunk látványos fényeffektusokat adó kémiai anyagokat, valamint további érdekes
kísérletek segítségével szolgálunk magyarázattal, a szemünkkel fény és színek formájában érzékelt jelenségek keletkezéséről.
Létszám korlát: 12 – 15 fő
Helyszín

7

Időpont

Egyetem tér 1. Kémiai Épület, K/3 előadó 19:00 – 20:30
és a Szerves Kémiai Tanszék kutatólaborató- 20:30 – 21:30
riumai

ás
ogat
éklát öteles
z
s
n
a
A t tráció k
z
regis

Gyógyszerek – hosszú út a lombiktól a patikapolcig
A gyógyszerek hozzátartoznak mindennapjainkhoz, életünk és egészségünk nehezen képzelhető el nélkülük. Az érdeklődők megismerhetik a gyógyszerfejlesztés legfontosabb lépéseit, a
korszerű technikákat. Közérthető módon bemutatunk néhány olyan előállítási és tesztelési technikát, amivel a fejlesztés meggyorsítható. Az előadást követően előzetes regisztráció alapján
lehetőséget kínálunk kutatólaboratóriumok meglátogatására, berendezések és szoftverek megismerésére, egyszerű kísérletek önálló elvégzésére, illetve kötetlen beszélgetésre.
Létszám korlát: az előadás korlátlanul látogatható, a tanszéklátogatásra a létszám korlát 30 fő
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Kutatók Éjszakája
Helyszín

Időpont

Egyetem tér 1. Főépület
(részleteket lsd. a szövegben)

2
4
2
4

19:30
19:30
21:30
21:30

-

21:30
21:30
22:30
22:30

ció
sztrá
i
g
e
R
les
köte

A könyvtár arcai, avagy éjszakai barangolás a kulisszák mögött
A rendhagyó barangolás során bemutatjuk a műemlék épületben működő, muzeális régi könyveket, plakátokat, térképeket és más különlegességeket zárt raktárakban őrző egységünket éppúgy, mint az ezredforduló után épült multifunkcionális, a modern információs és kommunikációs
eszközök teljes tárházát felvonultató épületünket. A csoportos séták részletei:
1. csoport találkozása 19:30-kor a DEENK Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár előcsarnokában
2. csoport találkozása 19:30-kor a DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtár bejáratánál (a Főépület mögött)
3. csoport /Csak a régi épületben működő könyvtár megtekintése!/ Találkozás 21:30-kor a
DEENK Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár előcsarnokában
4. csoport /Csak az új épületben működő könyvtár megtekintése!/ Találkozás 21:30-kor a
DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtár bejáratánál (a Főépület mögött)
Létszám korlát: 4 x 15 fő

DEBRECENI EGYETEM ORVOS –
ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM (DE OEC)
Nagyerdei körút 94-98.
Helyszín

9

Időpont

DE OEC, Nagyerdei körüt 94-98;
Oktatászszervezési Központ
(volt I. Kollégium) alagsor 005. terem

16:00 – 19:00

ció
sztrá
i
g
e
R
les
köte

Mutasd meg az agyad! A modern képalkotás lehetőségei a központi idegrendszer klinikai diagnosztikájában és kutatásában
A képalkotó diagnosztika a klinikai tudományok egyik leggyorsabban fejlődő ága, mely modern
módszerekkel segíti a központi idegrendszer diagnosztikáját és a kutatásokat. A számítástechnika fejlődése lehetőséget teremt arra, hogy látványos megjelenítéseket és új információkat nyújtó
elemzéseket (képfeldolgozást) végezzünk az olyan képalkotó módszerek adataiból, mint a CT,
MRI, PET. A program során az érdeklődők megismerkedhetnek az MR képalkotás alapjával a
gyakorlatban, ezt egy hordozható, a Föld mágneses terét használó „oktató” MRI készüléken
végezhetik. Az orvosi diagnosztika és kutatás lehetőségeit háromdimenziós, valósidejű megjelenítést alkalmazó szoftverekkel szemléltetjük. Olyan kísérleti szoftvereket mutatunk be, melyek
lehetővé teszik az agyi kapcsolatrendszerek (DTI - fibertracking), agyi funkciók területeinek (fMRI,
PET) és molekuláris tulajdonságoknak (MR spektroszkópia) a megjelenítését.
Létszám korlát: 25 fő
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Helyszín

8

Időpont

DE OEC Nagyerdei krt. 98. Elméleti Tömb,
17:00 – 21:00
301-es laboratórium és a mellette lévő könyvtárhelyiség

ció
sztrá
i
g
e
R
les
köte

Tükörtojás? Nem! Porcszövet… avagy mire használhatók még a tojások?
A résztvevők megismerkedhetnek a porcszövet laboratóriumi körülmények között történő előállításának lépéseivel (csirkeembriók végtagbimbóinak izolálása, nagy sejtsűrűségű mezenchimális
sejtkultúrák előállítása), és betekintést nyerhetnek a sejtek laboratóriumi körülmények közötti tenyésztésének szabályaiba is.
Létszám korlát: 25 fő
Helyszín

10

Időpont

DE OEC Nagyerdei krt. 98. Sugárterápia és 18:00 – 20:00
Nukleáris Medicina Intézet, Előadó terem
Az orvosdiagnosztikai képalkotás első 100 éve
Az előadásban áttekintjük azokat a természettudományos ismereteket és eszközöket, amelyek
forradalmasították az orvosdiagnosztikai képalkotást az elmúlt 100 évben.

Helyszín

8

Időpont

DE OEC Nagyerdei krt. 98. Elméleti Tömb, Előadás: 18:00 – 19:00
Nagyelőadó
Gyakorlat, Pizza dinner:
19:00 – 20:00

aész v
lati r inner
r
o
k
d
a
A gy a pizza teles
ö
nt
lami ztráció k
regis

Ne szívd a füvet – inkább kend a bőrödre!
A program során a résztvevők előadásokat hallgathatnak a különféle növényi eredetű anyagok
(pl. marijuana-származékok, csípős paprika, oregano) orvosi felhasználásának legújabb eredményeiről. Az érdeklődők emellett olyan kísérletes módszereket ismerhetnek meg, amelyek alkalmasak pl. az emberi haj növekedési zavarainak és a gyulladásos pattanásosság kialakulásának
laboratóriumi vizsgálatára.
A mindenki számára nyitott előadásokat követően a regisztrált résztvevők betekintést nyerhetnek
a laboratórium mindennapi munkája során használt sokrétű kutatási módszerekbe is. A laborlátogatás során emellett lehetőség nyílik bizonyos alapkísérletekben (pl. sejttenyésztés, a sejtek
zsírtermelésének meghatározása) való részvételre is. A regisztrált hallgatók számára lehetőség
nyílik egy szelet pizza mellett a felmerült kérdések megbeszélésére, illetve kötetlen beszélgetésre.
Létszám korlát: az előadásra nincs, azonban a gyakorlati rész valamint a pizza dinner regisztráció köteles.
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DEBRECENI EGYETEM ORVOS –
ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM (DE OEC)
Móricz Zsigmond krt. 22
Helyszín

11

Időpont

DE OEC Móricz Zs. krt. 22. Neurológiai Kli- 20:00 – 21:00
nika, Neurológiai Klinika Könyvtár

ció
sztrá
i
g
e
R
les
köte

Nem jön álom a szememre…
Az Alváslabor bemutatójával egybekötött előadás
Életünkből 27 évet - azaz életünk egyharmadát - alvással töltünk, mégis nagyon keveset tudunk
róla. Ugyanakkor a populáció egyharmada átmeneti vagy tartós alvászavarban szenved. Az
előadás során bemutatásra kerül a DEOEC Neurológiai Klinika Alváslaboratóriuma, valamint a
fontosabb diagnosztikai módszerek és kutatási lehetőségek.
Az alvásbetegségek pontos diagnosztizálása alváslaboratóriumokban történik, ahol egy éjszakán át, az un. polysomnographiás vizsgálat során multiparametriás monitorozás történik. Az
előfordulásukat tekintve leggyakoribb alvásbetegségek az insomniák, az alváshoz kapcsolódó
légzészavarok melynek legszembetűnőbb tünete a horkolás. A férfiak 40%-a, a nők 25%-a
horkol. A harmadik leggyakoribb alvászavar a kóros nappali aluszékonyság, ami legtöbbször
secunder módon, más alvászavar következményeként alakul ki.
Létszám korlát: 15 fő

DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS
TECHNOLÓGIAI KAR (TTK) FIZIKAI INTÉZET
Bem tér 18.
Helyszín

12

Időpont

TTK Fizikai Intézet, Bem tér 18/A,
Kísérleti Fizika Tanszék, Szalay-terem

16:00 – 17:00

Ne féljünk a radioaktivitástól!
A látogató a radioaktivitás alapjelenségeinek magyarázatokkal egybekötött kísérletes bemutatásának lehet tanúja. Bemutatásra kerül az alfa-, beta-, gamma- és neutronsugárzás észlelése
ködkamrával, GM-csővel, modern spektrométerekkel. Szó lesz a sugárzások élő szervezetre
gyakorolt hatásairól, és kozmikus részecskék kimutatásáról.
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Helyszín

12

Időpont

TTK Fizikai Intézet, Bem tér 18/b, Elméleti Fi- 17:00 – 17:50
zika Tanszék, Fsz. 5 terem
A tojáshéjtól az űrszemétig, avagy mit tanulhatunk, ha feltörünk egy tojást
A világűr felfedezésének és hasznosításának melléktermékeként a nagyszámú műhold mellett
hatalmas mennyiségű szemét is felhalmozódott a Földkörül, ami éppen a műholdakra és a
nemzetközi űrállomásra jelenti a legnagyobb veszélyt. Az űrszemét fő forrását a rakéták üzemanyagtartályainak felrobbanása jelenti. A probléma egyszerűsítésére, kísérleteket végeztünk a
tartályokhoz hasonló üres tojáshéj, majd folyékony nitrogénben lehűtött műanyag gömbök és
üveggömbök ütközés és robbanás okozta széttörésére, majd számítógépes szimulációkkal vizsgáltuk a széttörés folyamatát. Az előadásban bemutatjuk az űrszemét keletkezését és a háttérben húzódó széttörési jelenségeket. Egyedülálló videofelvételekkel illusztráljuk a tojáshéj felrobbanását és fallal történő ütközését. Megmutatjuk, hogy a tyúktojásból kiindulva messzemenő
következtetéseket vonhatunk le a Föld körül keringő űrszemét problémájának megoldására.
Létszám korlát:nincs, de a terem befogadóképessége 90 fő

Helyszín

12

Időpont

Szilárdtest Fizika Tanszék, Bem tér 18/B
Elektromikroszkóp Laboratórium

18:00 – 21:00

A mikrovilág képei!
Eszközbemutatóval egybekötött ismerkedés az elektronmikroszkópiával, betekintés a mikro és
nanovilágba. Ezen az estén szakértők, és egyetemi hallgatók mutatják be a berendezéseket. Az
előtérben lehetőség van elméleti ismeretszerzésre, valamint virtuális mikroszkópok felhasználásával ízelítőt kaphatunk a módszer gyakorlatából.

Helyszín

12

Időpont

TTK Fizikai Intézet, Bem tér 18/B, Kísérleti Fi- 19:00 – 20:00
zikai Tanszék, Szalay-terem
Modern optika
Magyarázatokkal egybekötött kísérleti bemutató optikából. Lézerek, LED-ek tulajdonságai.
Görcsre kötött fény: az üvegszálas fénytávközlés alapjelenségei. Interferencia, elhajlás. Holográfia, optikai informatika.
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MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ATOMMAGKUTATÓ INTÉZETE (ATOMKI), Poroszlay u. 6.
Helyszín

13

Időpont

MTA-ATOMKI, Poroszlay u. 6., Kihelyezett 17:00 – 18:00
Környezetfizikai Tanszék, II. épület, I./116.
19:00 – 20:00

ció
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Ionizáló sugárzások környezetünkben
Magyarázatokkal egybekötött kísérleti bemutató, az ionizáló sugárzás mérésével kapcsolatos
alapfogalmak megismertetése egyszerű sugárzásdetektorral végzett kísérletek alapján. Hordozható dózismérő alkalmazása a környezeti háttérsugárzás és a radioaktivitás kimutatására.
Hordozható felületi sugárszennyezettség-mérő alkalmazása. Mázas cserépedény radioaktivitásának kimutatása. Közönséges talajminta radioaktivitásának kimutatása. A levegőből üvegszálszűrővel kiszűrt aeroszol radioaktivitásának kimutatása. Létszám korlát: 15 fő.

Helyszín

13

Időpont

MTA - ATOMKI; Poroszlay u. 6. XII. épület; Filmvetítés 18:00 – 19:00
Filmvetítés: Nagyelőadó
Beszégetés: 19:00 – 20:00
Beszélgetés: Földszint
ELEMI ÁLOM avagy kreatív fizika
5 hélium atom és egy fullerén molekula szemszögéből mutatjuk be az ATOMKI néhány laborját.
Szó esik a gyorsítók működéséről, elmagyarázzuk mi is az a hatáskeresztmetszet, milyenek az
ütközőnyalábos kísérletek, mindezt hétköznapi – bowling – példán keresztül érthetővé téve a
nézőknek. A bemutatót egy beszélgetés követi a film készítőivel és a kutatókkal valamint a filmben szereplő fizikai jelenségekhez kapcsolódó kísérletek megtekintése, kipróbálása a kutatók
segítségével, akik kérdésekre is válaszolnak. Az előadás zárásaként molekuláris gasztronómiai
élményekben lesz része a látogatóknak az Atomki Hideglaborjában – folyékony nitrogénes
fagylalt kerül kóstoltatásra.

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR - ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA (AGTC), Böszörményi út 138.
Helyszín

14

Időpont

AGTC Kertészettudományi Intézet Alagsori 14:00 – 16:00
előadó és Bemutatókert
16:00 – 18:00

ció
sztrá
i
g
e
R
les
köte

Különleges zöldség- és fűszernövény bemutató
A kertészeti termékek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a humán táplálkozásban, mivel fontos
vitamin-, ásványi anyag- és rostforrások is egyben. Kóstoljunk csalános sajtot, vagy ízleljük meg
a nyers és egyéb cékla termékeket. Ismerjük meg ezeket a fűszernövény fajokat, merjük közelebb
hozni őket a kertünkbe, az erkélyünkre, a konyhánkba, hogy karnyújtásnyira legyenek, amikor
finom ízeket és illatokat kell elővarázsolni. Illatozzuk és kóstoljuk együtt legjobb fűszernövényeinket, fedezzük fel a bemutató kert zöldségféléit és a tea kóstolás varázsát! Várjuk az érdeklődő
látogatókat két időpontban a bemutatókerti felfedező útra és az azt követő tea kóstolóra!
Létszám korlát: 15-20 fő
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2010. szeptember 24.
DEBRECENI EGYETEM – MŰSZAKI KAR (MK)
Mérnökök csodája
A Kutatók Éjszakája 2010 rendezvénysorozat keretében a Debreceni Egyetem Műszaki Kar
mérnökoktatói - kutatói várják a világ dolgai és miértjei iránt érdeklődőket a Kar laboratóriumaiban, kutatóhelyein.
Helyszín

15

Időpont

Debreceni Egyetem Műszaki kar, Ótemető 14:00 – 20:00
utca 2-4.; B épülete; I. emelet 1.

ció
sztrá
Regi eles
köt

Tészta-hídépítők
A szerkezettervező mérnök egyik legnagyobb szakmai kihívását a hídszerkezetek tervezése
és építése jelenti. A hidak erőjátékának megismeréséhez a gyakorlatban is nagy segítséget
nyújtanak a különböző léptékű modellkísérletek. A leendő építőmérnökök számára érdekes problémamegoldást jelent egy adott paraméterekkel rendelkező hídszerkezet modelljének teherbírás
maximalizálása. Ennek a feladatnak játékos, szórakoztató programját kínálja a Tanszék munkaközössége. Létszám korlát: 20 fő
Helyszín

16

Időpont

Debreceni Egyetem Műszaki Kar épülete,
Ótemető u. 2-4, Építőmérnöki tanszék

15:00 – 16:00
16:00 – 17:00

GPS és a lézer geodéziai alkalmazása
A mérnöki létesítmények megvalósításának első lépései közé tartozik a különböző műtárgyak
illetve a szerkezetek pontos kitűzése, a vonalas létesítmény szelvények (utak, vasutak, közművek) magassági meghatározása. A mélyépítésben jelentkező mérnöki feladatokon túlmenően
a geodézia alapvető eszköztára az ingatlan nyilvántartásnak, rendezésnek. Az Építőmérnöki
Tanszéken rendelkezésre álló geodéziai műszerek játékos megismerése, a velük történő egyszerű mérési feladatok elvégzése hozzájárulhat a leendő építőmérnök hallgatók alapismereteinek
sikeresebb elsajátításához.
Helyszín

16

Időpont

Debreceni Egyetem Műszaki Kar épülete, 15:00 – 16:00
Ótemető u. 2-4, Épületgépészeti és Létesít- 17:00 – 18:00
ménymérnöki tanszék

ció
sztrá
Regi eles
köt

Napenergia racionális hasznosítása
A Debreceni Egyetem Műszaki Karon több nemzetközi projekt valósult meg, illetve melyeknek
témája megújuló energiaforrások hatékony felhasználása. A napenergia képezi az alapját csaknem valamennyi természeti folyamatnak, beleértve az emberi életet is. A Kutatók éjszakája alkalmából a Műszaki Kar napenergiával kapcsolatos kutatásait mutatjuk be. A Debreceni Egyetem
Műszaki Karán megtekinthető a napenergia passzív és aktív hasznosítása egyaránt. Ezek közül
a fotovoltaikus rendszer napkövető és dinamikusan alkalmazkodik a nap pillanatnyi helyzetéhez
annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű energiát termelje. A bemutató egy
rövid elméleti előadással kezdődik, melyet követ egy napkollektoros rendszer, egy fotovoltaikus
rendszer, egy passzív napenergia hasznosító labor, illetve a számítógépes adatgyűjtés bemutatása és a mért adatok értékelése. Létszám korlát: 15 fő
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Kutatók Éjszakája
Helyszín

16

Időpont

Debreceni Egyetem Műszaki Kar épülete, 16:00 – 17:00
Ótemető u. 2-4, Villamosmérnöki és Mechatronikai tanszék
Robo-Tolók
Az előadás a robotjárművek elméletét és gyakorlati megvalósítását ismerteti. Bemutatásra kerülnek modell robotjárművek és egy épülő valódi jármű.

Helyszín

16

Időpont

Debreceni Egyetem Műszaki Kar épülete, 17:00 – 18:00
Ótemető u. 2-4, Tartószerkezeti és Szilárd- 18:00 – 19:00
ságtani Laboratórium

ó
tráci
z
s
i
g
Re
les
köte

Beton és Vasbeton
Az épített környezet megteremtésének, a különböző műszaki, környezetvédelmi követelmények
teljesítéséhez egyre korszerűbb és egyre sokoldalúbb építőanyagok alkalmazása szükséges. A
program keretében a leendő építőmérnök hallgatók betekintést kapnak a különböző beton illetve
vasbeton szerkezetek építéséhez nélkülözhetetlen, igen sokoldalú tulajdonságokkal rendelkező
hagyományos és speciális betonok összetételének és gyártásának technológiájába. A próbakeverések során készült próbatesteket a leendő építőmérnök hallgatók emlékként hazavihetik.
Létszám korlát: 20 fő
Helyszín

16

Időpont

Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Ótemető u. 18:00 – 19:00
2-4., Biomechanikai Laboratórium

ó
tráci
z
s
i
g
Re
les
köte

3D alkalmazások a biomechanikában
A biomechanika tudományát multidiszciplináris tudományként mind az orvosi, mind a mérnöki szakterület képviselői művelik egyetemünk Biomechanikai Laboratóriumában, a csont-ízületi
rendszer, a mozgásszervek vizsgálatára fókuszálva. A látogató bepillantás nyerhet a laboratóriumban folyó kutatás-fejlesztési tevékenységekbe, különös tekintettel a korszerű 3D technikák
különböző alkalmazási módjaira. A rendezvényen interaktív formában bemutatásra kerül a 3D
szkenner és a 3D nyomtató működése, illetve a háromdimenziós gépészeti tervezés folyamata,
valamint ezek hasznosítása a gyógyászat különböző területein.
Létszám korlát: 20 fő
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2010. szeptember 24.
DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI, VALAMINT KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK SZERVEZÉSÉBEN TISZTÁNLÁTÓK ÉJSZAKÁJA 2010
Helyszín

17

ÁJK, KTK, Kassai út 26.
TEOKJ T112. előadó

Időpont
15.30 - 16.15
18.00 - 18.45

Büntető és polgári perek
Szeretné megtudni, hogy hogyan zajlik valójában egy büntető vagy egy polgári per? Szeretné
átélni, hogy milyen légkör uralkodik a tárgyalóteremben? Vajon az igazságérzete helyes jogtudat? A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar közreműködésével ebben az évben
is sor kerül egy büntető és egy polgári per mintatárgyalására, ahol az ilyen és ehhez hasonló
kérdésekre is választ kaphat.
Helyszín

17

ÁJK, KTK, Kassai út 26.
TEOKJ T112. előadó

Időpont
19.00 - 20.00

Pro et contra játék
A külföldi egyetemeken és immár a magyar középiskolák körében is egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot a vitacsaták. A vitacsata lényege, hogy előre meghatározott tárgykörökben
a játékra jelentkező csapatok az érvelési technikákat alkalmazva mérhetik össze tudásukat. A
pro et contra verseny az általános beszédkészséget és a retorikai készséget fejlesztve elősegíti
a közéleti eseményekben való tájékozottságot, a problémaorientált gondolkodást is. A játékban
a DE ÁJK hallgatóiból álló csapatok vitáznak aktuális jogi, közéleti kérdésekről.

17

Helyszín

Időpont

ÁJK, KTK, Kassai út 26.
TEOKJ T112. előadó

16:30 – 18:00

Kerekasztal-beszélgetés
Mennyire hihetünk a hírekben megjelenő jogi és közgazdasági előrejelzéseknek és mennyire
helytállóak a média hírei? (Várható témák: jogszabályok változása versus jogbiztonság, jogszabályi változások hatása a gazdasági élet szereplőire, gazdaságpolitikai előrejelzések, média,
avagy a valóság torz tükörképe.)
Helyszín

17

ÁJK, KTK, Kassai út 26.
TEOKJ T112. előadó

Időpont
előadások közötti szünetekben

Kvíz, hallgatói csoportok játékai a szünetekben
Az egyes programok között lehetőség nyílik rövid, a jog, az igazgatás, illetőleg a tőzsde és a
piaci hírek világához kapcsolódó kérdések megválaszolására. Helyes válasz esetén ajándék
nyerhető.
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Kutatók Éjszakája
Helyszín

17

Időpont

ÁJK, KTK, Kassai út 26.
TEOKJ T112. előadó

a program teljes ideje alatt

Kiállítás
A program egész időtartama alatt megtekinthetők lesznek az állam- és jogtudományi szakirodalom fundamentális dokumentumai, a tradicionális díszes jogász diploma, bírósági és hatósági
okiratok. A kiállítás keretében a településfejlesztési- és rendezési dokumentumokat interaktív, vetítéssel egybekötött módon is megismerhetjük, és persze nem maradhatnak el az egyetemi élet
emlékezetes pillanatai, a két kar által szervezett programok válogatott képei sem.

Helyszín

1

Időpont

Egyetem tér 1., Főépület előtti tér

15:00 – 17:00

Pneumatikus és elektromos járművek bemutatója
Pneumobilok
Magyarországon harmadik éve rendeznek versenyt sűrített levegővel hajtott járművek között,
amely hungarikumnak is tekinthető, hiszen sehol a világon nem szerveztek még hasonló rendezvényt. A Debreceni Egyetem csapata ezeken a versenyeken mindhárom évben megnyerte a
fődíjat. A Kutatók Éjszakáján a 2010-es versenyen részt vett pneumobilok lesznek bemutatva.
Elektromobilok
Az elektromobilok olyan gokart szerű versenyautók, amelyeknek a meghajtását 6 db akkumulátoros fúró látja el. A debreceni csapat az elmúlt két évben ezen versenyeken is szép eredményeket
ért el. A bemutatón ezek a járművek lesznek láthatóak.
Játsszon velünk tudósosat! Online teszt és vetélkedő
Érdekli Önt a tudomány? Valóban ismeri a tudományos összefüggéseket? Próbálja ki tudását egy
13+1 kérdésből álló online kérdőívvel, mely elérhető ezen a linken:
http://www.kutatokejszakaja.hu/2010/Jatsszon-velunk-tudososat/2/39/0
A tesztet bárki kitöltheti, akit érdekel a tudomány. Az online teszt 2010. szeptember 20. 24.00
óráig tölthető ki. A legjobb játékosok országszerte 4 helyszínen mérik össze tudásukat a középdöntőkön (Debrecen, Gödöllő, Győr, és Miskolc).
KÖZÉPDÖNTŐ
Helyszín: Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem, Főépület - III. emeleti kerengő
Időpont: 2010. szeptember 24. 16:30 – 18:00

2

Kérjük, csak olyanok jelentkezzenek, akik ebben az időpontban előreláthatólag szabaddá tudják tenni magukat. Az első három helyezett Kutatók Éjszakája pólót nyer!
A négy város középdöntőinek győztesei online konferencia keretében mérkőznek meg
SZUPERDÖNTŐ
Helyszín: Egyetem tér 1. Debreceni Egyetem, Élettudományi Könyvtár
Időpont: 2010. szeptember 24. 19:00 – 20:00

4

Kérjük, győződjön meg arról, hogy ebben az időpontban szabaddá tudja tenni magát.

A döntő győztese tárgyi jutalomban részesül!
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