Centrum
Nauki Keplera

Planetarium Wenus
znajduje się w budynku dawnego kina
Wenus, stąd jego nazwa. Naszą dumą jest
sala planetaryjna wyposażona w unikatową
na skalę światową ruchomą kopułę, której
kąt nachylenia do widowni można zmieniać
– jest to jedna z trzech tego typu konstrukcji
na świecie. Na 10 metrowej kopule odbywają się projekcje filmów z zakresu astronomii
oraz szeroko pojętej nauki, a także pokazy
nieba prowadzone na żywo.
Atrakcją Planetarium Wenus są również:
ekspozycja astronomiczna wyposażona
w multimedialny system projekcji na sferycznym ekranie, stanowiska poświęcone
Układowi Słonecznemu oraz meteorytom,
a także słynnemu astronomowi, Johannesowi
Keplerowi, patronowi Centrum Nauki. Na
poziomie -1 umiejscowione jest Laboratorium Optyczne „Jaskinia Światła” prezentujące doświadczenia dotyczące zjawisk optycznych, które towarzyszą nam na co dzień.

Centrum
Nauki Keplera
w Zielonej Górze to nowoczesna placówka
działająca w strukturach Zielonogórskiego
Ośrodka Kultury, popularyzująca osiągnięcia
nauki, techniki i kultury.
W skład Centrum Nauki Keplera
wchodzą - Centrum Przyrodnicze
oraz Planetarium Wenus.

W Centrum Przyrodniczym po
prostu nie sposób się nudzić.

inspirujemy!

poniedziałek:
nieczynne
wtorek – czwartek:
8:30 – 18:30

piątek:
8:30 – 19:30

sobota:
10:30 – 19:30

niedziela:
10:30 – 18:30

planetariumwenus.pl

to miejsce, którego nadrzędnym celem jest
wyjaśnianie natury otaczających nas zjawisk
i procesów zachodzących w środowisku
przyrodniczym. Uczymy – bawiąc i bawimy
– ucząc. Sala stanowisk interaktywnych,
odnoszących się do wybranych zagadnień
z zakresu m.in. fizyki, biologii, geografii,
pozwala na samodzielne przeprowadzenie
doświadczeń lub obserwacji, w oparciu
o przygotowane stanowiska badawcze.
Na gości czekają merytorycznie przygotowani specjaliści.
W Centrum prezentowane są wystawy czasowe, organizowane są spotkania cykliczne
m.in.: „Akademia Młodego Biologa”, „Duże
podróże za pieniądze nieduże” oraz wydarzenia tematyczne: „Noc Biologów”,
„Dzień Ziemi” i wiele innych. W naszej
ofercie znajdują się również zajęcia dedykowane uczniom, przybliżające tematykę
przyrodniczą.

Wszechświat jest bliżej niż
myślisz, zapraszamy do
odwiedzin.
Godziny otwarcia
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Czy wiesz, że ... ?

Centrum Przyrodnicze
gen. J. Dąbrowskiego 14
65-021 Zielona Góra
tel. 660 481 635

Planetarium
Wenus
gen. W. Sikorskiego 10
65-454 Zielona Góra
tel. 693 891 680

