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V NTK se představí vědecké filmové dokumenty z olomouckého AFO  
 

 
Praha 19. února 2018_ Výběr populárně vědeckých snímků z olomouckého festivalu 
Academia Film Olomouc (AFO) mohou zájemci shlédnout od 20. do 22. února v Národní 
technické knihovně v Praze. Filmová přehlídka AFO Warm-up láká i na zajímavý vedlejší 
program, jehož součástí bude světlená instalace, divadlo s kulisami z PET láhví a setkání 
s virtuální realitou.   
 
Uvedené snímky se věnují tématům, jako je život offline, globální oteplování, etické hranice 
ve vědeckém bádání, lidská nesmrtelnost, úložiště databází nebo teorie superstrun. Součástí 
AFO Warm-up budou i besedy s odborníky, multimediální performance v kulisách z PET 
lahví, studentské formule a možnost vyzkoušet si virtuální realitu v praxi. Dopolední projekce 
jsou zaměřené na základní a střední školy, odpolední program je určen pro širokou 
veřejnost.  
 
„Tématem letošního ročníku olomouckého AFO jsou závislosti. Chtěli jsme proto jednu z 
nich, závislost naší společnosti na plastech, vizualizovat prostřednictvím PETOTEMU, monu-
mentu z plastových lahví,“ uvedla za organizátory Romana Vylitová z projektu Kampus Dej-
vice.  
 
Čtyři metry vysoký světelný totem bude stát před budovou NTK až do 21. března. Jeho sou-
částí jsou i tzv. PET cihly, materiál budoucnosti, vyvíjený na ČVUT. Festival AFO, pořádaný 
Univerzitou Palackého v Olomouci, se letos koná od 24. do 29. dubna. Generálním partne-
rem festivalu je společnost innogy. Pražský AFO Warm-up finančně podpořilo Velvyslanectví 
USA v Praze v rámci oslav 100 let americko-českých vztahů. Vstup na všechny akce festivalu 
je zdarma.  
 
Další informace k programu a uváděným filmům jsou dostupné zde. 
 
 
Kontakt: Romana Vylitová, Oddělení komunikace NTK  
romana.vylitova@techlib.cz  
tel.: 232 002 585, mobil: 723 138 565 
 
 
O NTK 
 
Národní technická knihovna je největší a zároveň nejstarší knihovna technické literatury v České republice. V mo-
derní budově v centru Kampusu Dejvice nabízí klíčové informační zdroje, kvalitní služby a velkorysý prostor pro 
studium a týmovou práci. Funguje také jako společenské centrum s galerií, kavárnou a konferenčním sálem. Více 
informací na www.techlib.cz 

 
O Kampusu Dejvice 
 
Kampus Dejvice je společný projekt šesti vysokých škol a institucí (Českého vysokého učení technického, Katolické 
teologické fakulty Univerzity Karlovy, městské části Praha 6, Národní technické knihovny, Ústavu organické chemie 
a biochemie Akademie věd a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze), které sdílejí kromě společného pro-
storu také společný zájem na zatraktivňování a oživování společenského, studentského i vědeckého života v areálu 
dejvického kampusu.  

 

https://www.techlib.cz/cs/83865-afo-warm-up-v-kampusu-dejvice#tab_utery
mailto:romana.vylitova@techlib.cz

