
 :قاره اروپا

 .اندها در كشور انگلستان واقع شدهتعداد اين موزه موزه علوم وجود داردكه بيشترين 250در منطقه اروپا بيش از 

  :موزه علوم لندن-              

. در لندن تاسيس شد كه شامل بخش هاي مختلفي بود و به وسـيله چنـد سـازمان اداره مـي شـد      1857موزه اي در سال            

اين مجموعه هاي علمي، مـوزه علـوم ناميـده     1885در سال .دراين موزه تعداد زيادي از مهمترين نمايشگاه هاي علمي وجود داشت

موزه علوم لندن رسماً و مستقل كار  1909ژوئن  26در . مديريت اين بخش از ديگر قسمت هاي موزه جدا شد 1893شد و در سال 

  .خود را آغاز كرد

رديف بعداز رديف و اتـاق پشـت اتـاق مملـو از قفسـه هـاي       . زه علم لندن بيشتر شبيه به موزه تاريخ طبيعي بود مو 1970در سال 

شيشه اي، تنها تفاوت اين بود كه قفسه هاي شيشه اي موزه علم به جاي پروانه، ظروف سفالي وحيوانات پرشد، پر بود از مدل هايي 

موزه علوم لندن كـه  .اي دايناسور غول پيكر يك موتور بخار بسيار بزرگ وجود داشتاز قايق، تلسكوپ ها و مصنوعات صنعتي و به ج

وفنـاوري سراسـر جهـان تبـديل شـده        بيش از يك قرن و نيم از عمر آن مي گذرد، به يكي از جذاب ترين مراكز نمايشگاهي علـوم 

مالي قابل توجه وهمچنين حمايت شخصيت هـاي   در ابتدا تنها يكنمايشگاه ساده بود با جذب منابع و كمك هاي اين موزه كه.است

سرشناس به تدريج جرقه اصلي گشايش موزه هاي ديگري شد كه هم اكنون در رديف برترين و معتبرترين موزه هاي علمـي جهـان   

  .قرار دارند 

د اولين موتـور  شيء است كه شامل وسايل معروف وقديمي مانن 000/300موزه علوم لندن در حال حاضر شامل مجموعهاي بيش از 

نمـايش   100ايـن مـوزه برپـايي بـيش از      از نكات قابـل توجـه  . مي باشند . . . و  DNA، مدل بازسازي شده 1جت، موشك استفان

درموزه علوم لندن بيش . براي نمايش فيلمهاي مستند علمي نيز موجود است IMAXدرموزه يك سينماي سه بعدي . تعاملي است

  .رند كه در هريك به بخشي از طيف وسيع و هيجان برانگيز علوم پرداخته مي شود گالري پويا فعاليت دا 30از 
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وسيستم هـاي علمـي و تكنولـوژي ارائـه      اين موزه يكي از غني ترين موزه هاي علمي دنياست كه در آن طيف وسيعي از ابزار آالت

فناوري اطالعات و ارتباطات و  -3پزشكي  -2علوم -1گروه  4اين مجموعه هاي ديدني در .شده در قرون گذشته به چشم مي خورد 

مروز وجـود  هزار وسيله متنوع از دوران عصر سنگي تا به ا 12دراين مجموعه ها بالغ بر . مهندسي براي بازديدكنندگان ارائه شده اند

اين مجموعه ها در برگيرنده فرهنگ تمام كشورها و سرزمين ها ازتوليد . ارند كه براي هر بازديد كننده اي جذاب به شمار مي آيندد

  . آتش به روش خاص اسكيموهاي آمريكاي شمالي گرفته تا ابزارآالت عجيب و غريب ساكنان اروپاي شرقي و ژاپن هستند 

ايل مختلف علمي رابه صورت تعاملي به بازديد كنندگان جوان آنكه ازاقصي نقاط كشور در قالـب گـردش   اكثر قسمت هاي موزه، وس

  .طبقه دارد و هر طبقه شامل بخش هاي مختلفي است  5اين موزه .هاي علمي به موزه مي آيند، عرضه مي كند

. . . ، ساختن دنياي مدرن، تازه هاي علـم و  IMAXطبقه همكف شامل سالنهاي انرژي، فضانوردي، ميدان نيرو، سينماي سه بعدي 

  .است

در سالن فضانوردي بيشتر به تاريخچه فضانوردي پرداخته شده و در آن موشكها ونمايش هايي است كه داستان فضانوردي انسـان و  

  .پيشرفت هايي كه به خصوص درزمينه مخابرات به ارمغان آورده است را به نمايش مي گذارد 

                                                 
 



 ٢

! الن هاي كشاورزي، مواد، فرهنگ و جهان، اندازه گيري زمان، قالب پذيري، مخابرات و سالن من چه كسي هستمطبقه اول شامل س

طبقه سوم شامل سـالن هـاي   .است . . . طبقه دوم شامل سالن هاي محاسبه، انرژي و سوخت در آينده، رياضيات، كشتي ها و . است

  .است . . و  18پرواز، سالمت، آينده، سكوي پرتاب، علم در قرن 

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  تصويري از يك وسيله  تعاملي  درارتباط با روشنايي و مصرف انرژي

  

 50گشـايش يافـت و بـيش از     2007ايـن سـالن درنـوامبر    . كي از پرطرفدارترين سالن ها در موزه سالن نمايش هاي تعاملي استي

كارشناساني نيز در آنجا حضور دارندكه براي بازديدهاي مـدارس  .مفاهيم مختلف فيزيك را بازگو مي كند نمايش تعاملي موجوددرآن

  .و بازديدهاي عمومي به توضيح عملكرد وسايل، چگونگي انجام آزمايش وراهنمايي بازديد كنندگان مي پردازند 

دراين بخش پيشـرفت هـاي علـم پزشـكي در     . كي استطبقه چهارم شامل سالن روانشناسي ذهن و نگاهي اجمالي به تاريخچه پزش

  .طبقه پنجم شامل سالن هاي علم وهنر، دارو و تاريخچه دامپزشكي است . طول تاريخ به نمايش گذاشته شده است

شـب  "شـركت كننـدگان در برنامـه    . نيز مي پـردازد  "شب علمي"در كنار فعاليت رسمي، اين موزه به ارائه برنامه هاي جانبي نظير 

از جملـه   IMAXفعاليت هاي علمي وعملي جالب، تماشاي يك فيلم سه بعـدي  . انگيز را تجربه مي كنند يك شب هيجان "ميعل

كودكان ونوجوانان تمام شب را درموزه سپري مي كنند و پس ازخوردن صبحانه به منزل خود بـازمي  .است"شب علمي "برنامه هاي 

  .گردند 

باثبـت نـام درسـايت ايـن مـوزه،      .ي متنوع آنرا مي توان از خبرنامه هاي الكترونيكي دريافت كرداطالعات مربوط به موزه و برنامه ها

  .خبرنامه هاي آن به آدرس الكترونيكي ثبت نام شدگان ارسال مي شود 

ن آنها در اين موزه و در بازه هاي زماني مشخص مجموعه ي ايده ها و داستان هاي علمي وتخيلي باتوجه به ربط منطقي موجود ميا

  .در قالب كتاب هايي جذاب منتشر شده تا به همراه تصاويري با كيفيت، بيشترين تاثيرگذاري را درميان خوانندگان داشته باشند 

  .براي دريافت اطالعات بيشتر مي توانيد از سايت الكترونيكي اين مركز ديدن فرماييد

http://www.sciencemuseum.org.uk 
              

  

  

  

  

  

  


