Konya Bilim Merkezi
Konya Bilim Merkezi, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ve
TÜBİTAK’ın desteğiyle yapılan ilk bilim merkezi. Burada açık ve kapalı
alanlarda sergi alanları, gözlem ve seyir kulesi, planetaryum, kütüphane,
konferans salonları, laboratuvarlar ve çok sayıda etkinlik alanı bulunuyor.

Sergi Galerileri
Merkezde Bilimin Sultanları, Vücudumuz,
Dünyamız, Evrenimiz, Yeni Ufuklar,
Temel Adımlar adlı sergiler ve ayrıca
birkaç açık hava sergisi var.

Bilimin Sultanları
Otuz beş sergi düzeneği bulunan
bu sergide Müslüman bilginlerin
buluşları ve keşifleri yer alıyor.
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Temel Adımlar
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Bu sergide matematikten fiziğe,
biyolojiden kimyaya tüm temel bilimlerin
keşfedilebileceği ve doğada gerçekleşen
olayların gözlemlenebileceği yirmi yedi sergi
düzeneği bulunuyor.

Temel adımlar sergisinde, bir çocuk
düzenekte bulunan davula vurduğunda çıkan
ses dalgalarının etkisiyle duvardaki farklı
malzemelerin nasıl hareket ettiğini gözlemliyor.

Evrenimiz
Bu sergide Güneş Sistemi,
yıldızlar, gezegen sistemi,
gökadalar, evrendeki yerimiz
gibi birçok konuyla ilgili yirmi bir
sergi düzeneği bulunuyor.

Yeni Ufuklar
Bu sergideki düzeneklerin konuları gelişen
teknoloji, günümüz gelişmeleri ve geleceğe ışık
tutan yeni buluşlar. Sergide insan hareketlerini
taklit eden ve konuşan robotlardan malzeme ve
iletişim teknolojisini anlatan düzeneklere kadar
yirmi yedi farklı sergi düzeneği bulunuyor.
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Planetaryum
Planetaryum, kubbe şeklinde bir yapı.
Burada Dünya, evren, uzay, doğa gibi
farklı konularda gösterimler yapılıyor.
Görüntü kubbe şeklindeki perdeye özel
yansıtıcılarla yansıtılıyor.
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Atölyeler ve
laboratuvarlar
Merkezde Fizik Laboratuvarı,
Matematik ve Teknoloji
Laboratuvarı, Tasarım
Atölyesi, Yaşam Laboratuvarı,
Robot Atölyesi gibi atölye
ve laboratuvarlarda deneyler
yapılabiliyor, robotlar
tasarlanabiliyor. Ayrıca merkezde
okul öncesi yaş gruplarına uygun
deneylerin yapıldığı Meraklı Minik
Mucitler gibi atölyeler de var.

Yaşam Laborat

uvarı’ndan bir

görüntü

Bilim gösterileri,
festivalleri, söylesileri...
,
Bilim merkezinde ziyaretçilerin katılımcı
olarak dâhil olabildikleri gösteriler
ve etkinlikler düzenleniyor. Merkezde
genellikle yılda bir kez bilim festivalleri
gerçekleştiriliyor. Festivallere hem
yurt içinden hem de yurt dışından bilim
insanları ve ziyaretçiler katılıyor. Bilim
söyleşileri sayesinde bilim insanları
ziyaretçilerle buluşturuluyor.
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Konya Bilim Merkezinde gerçekleştirilen
Bilim Çocuk söyleşisi

Bilim festivalinden bir görüntü

Yasemin Şahin
Çizim: Nalan Alaca
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