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BESZÁMOLÓ 
 

Élményalapú, a helyi értékekre fókuszáló természettudományos ismeretterjesztő rendezvények 
 
 
Az Agóra Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a TOP-7.1.1-16-H-042-3-as számú, Innovatív 
kulturális programok és közösségi kezdeményezések című felhívásra, Élményalapú, a helyi értékekre 
fókuszáló természettudományos ismeretterjesztő rendezvények címmel. A projekt keretében az Agóra 
Tudományos Élményközpontot működtető Agóra Nonprofit Közhasznú Kft. Debrecenben három, 
innovatív elemeket tartalmazó kulturális és természettudományi területen megvalósuló, ingyenes 
rendezvény szervezését tervezte, amelyek lebonyolításához 9.200.000 forintos támogatást igényelt.  
 

1. rendezvény 

2020. február 8-án és 9-én megvalósítottuk az Agóra Tudományos Élményközpontban A tudomány 
születése elnevezésű kétnapos, ingyenes, de regisztrációhoz kötött rendezvényt, amelyen a rendhagyó 
programok – egy minikiállítás, izgalmas tudománynépszerűsítő előadások és ismeretterjesztő 
foglalkozások – mind valamilyen módon kapcsolódtak a debreceni természettudomány születéséhez, a 
városhoz kötődő, különböző területeken dolgozó tudósok életművéhez, munkásságához. Kiderült 
többek között, ki volt az a debreceni egyháztudós és botanikus, akinek az első magyar nyelvű 
gyógynövényekről szóló könyvet is köszönhetjük, miért nevezték el magyar Faustnak a XVIII. században 
élt híres debreceni professzort, Hatvani Istvánt, hány helyen őrzik a világon a kabai meteorit darabjait, és 
melyik évben alapította az MTA megbízásából a debreceni Atommagkutató Intézetet Szalay Sándor 
magfizikus. 
A rendezvényen az élményalapú programok bizonyítékul szolgáltak arra is, hogy a helyi 
természettudományos tradíciók hogyan hatnak a város jelenére és jövőjére, valamint a 
természettudományos ismeretek milyen fontos szerepet töltenek be a mindennapi életünkben és 
formálják a jövőnket is. A projektbe középiskolás és egyetemista fiatalokat is bevontunk. A műsorvezetői 
feladatokat Vranyecz Artúr színművész látta el. A rendezvény vendége volt, a természettudomány 
népszerűsítésének egyik hazai „élharcosa”, Zsíros László Róbert, a Szertár néven futó szórakoztató 
internetes ismeretterjesztő sorozat házigazdája, aki különleges kísérleti bemutatóval készült erre a 
hétvégére. Emellett pedig természetesen a rendezvényen bárki kipróbálhatta az Agóra XXI. századi, a 
régióban egyedülálló eszközparkjának tudományos játékait az interaktív térben.  
A rendezvényen a programokon a két nap alatt 509 fő vett részt, akik aláírásukkal igazolták a jelenlétüket. 
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