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V I T A L
Spoštovani predstavniki šol!

Kaj bi videli, če bi skočili iz svoje kože? Kaj vemo o samih sebi?
Kako delujejo naši organi, gibalni sistem, srčno-žilni sistem,
dihala, prebavni sistem, spolni organi in embriogeneza
z razvojem ploda? Kako se naše telo spreminja skozi čas,
kako nanj vpliva zdrav ali manj zdrav življenjski slog
in celo bolezen?
Gospodarsko razstavišče bo v Slovenijo premierno pripeljalo
originalno razstavo pravih človeških teles Body Worlds Vital.

PR V IČ V
IJI!
S LOV E N

V Ljubljani bomo od 20. oktobra 2018 do 20. januarja 2019 gostili mednarodno
znanstveno, poučno in umetnostno anatomsko razstavo teles Body Worlds Vital,
ki prek plastiniranih originalnih teles oziroma organov prikazuje, kakšne so razlike
med zdravim, ogroženim in obolelim telesom oziroma njegovimi organi.
azstavo je pripravil Inštitut za plastinacijo iz Heidelberga pod vodstvom dr. Angeline Whalley.
Telesa oziroma organi so obdelani po posebnem postopku polimerizacije, ki ga je izumil prof.
dr. Gunter von Hagens in ga imenujemo plastinacija. Postopek je zahteven in dolgotrajen, za
plastinacijo telesa je potrebnih približno 1500 ur dela. Rezultat pa je prav tako izjemen, saj nam
omogoča edinstveno, intimno ter dovolj poglobljeno spoznavanje delovanja telesa ter razumevanje kompleksnosti in vrednosti njegovega ustroja. Kot je mogoče razbrati iz izjav ob razstavi v drugih mestih, fascinanten vpogled v človeško telo obiskovalce prepriča, kako pomembno je za ta čudoviti mehanizem skrbeti
odgovorno.

R

Želite izvedeti več o razstavi?
Kliknite na spodnji gumb ...
Več o razstavi >>>

Razstava je primerna za vse generacije, posebej jo priporočamo učencem zadnje triade osnovnih
šol, dijakom srednjih šol ter študentom. Odprta je vse dni v tednu od 9. do 20. ure.

Razstavo bomo nadgradili s predstavitvami, predavanji,
namenjenimi tudi za organizirane obiske šol. Zato se že intenzivno
povezujemo z različnimi ustanovami, od Zavoda za šolstvo
RS, Univerzitetnega kliničnega centra, Zdravniške zbornice
Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS, Inštituta
za nutricionistiko (NUTRIS), Zveze za tehnično kulturo Slovenije
do raznih društev, ki združujejo svoje člane v kurativnem in
preventivnem poslanstvu (npr. Društvo študentov medicine
Slovenije) in partnerja Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Termini posameznih predavanj bodo objavljeni najkasneje do
15. septembra. Nekateri predavatelji se lahko prilagodijo terminu
vašega obiska, kar pa moramo uskladiti vsaj 14 dni pred vašim
prihodom.
Vabljeni, da spremljevalni program razstave že zdaj spremljate
in da izberete primerno temo zase.
Kliknite na spodnji gumb ...
Spremljevalni program >>>

Za organizirane obiske šol smo pripravili posebne ugodnosti:
� znižana vstopnina za šolske skupine – 8,5 EUR/osebo
šolske skupine so organizirane skupine z najmanj 10 osnovnošolcev ali
srednješolcev v spremstvu pedagoga, zaželena predhodna najava

� en spremljevalec (pedagog) na 10 dijakov/učencev ima
brezplačen vstop
� po dogovoru možnost brezplačnega predavanja na v naprej
izbrano temo iz spremljevalnega programa
� učne liste v dveh težavnostnih stopnjah
� avdio vodnik 1 EUR/oseba

»Grem z vlakom« na razstavo.
Niste iz Ljubljane? Glavna železniška postaja v Ljubljani je le
5 minut hoda od Gospodarskega razstavišča. Slovenske
železnice za organizirane skupine srednjih šol nudijo
30-odstotni popust pri nakupu vozovnice.
Obvezna predhodna najava: Dušica Kobale,
dusica.kobale@slo-zeleznice.si

Vam dobra fotografija pove več kot 1000 besed?
Foto utrinki iz preteklih razstav. Kliknite na spodnji gumb ...
Foto in video galerija >>>

Vabimo vas, da na lastni koži doživite posebno priložnost, kjer se
srečajo vsi svetovi – od medicine, znanosti do umetnosti.
Za dodatne informacije in prijave nam pišite: teja@body-vital.si
Ekipa Gospodarskega razstavišča
Častni pokrovitelj

www.bodyworldsvital.si

