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Ексурсії українською та російською мовами присвячені
Ночі науки в Інституті молекулярної клітинної біології та
генетики імені Макса Планка (MPI-CBG)
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Führungen in Russisch und Ukrainisch durch unsere Lange
Nacht am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und
Genetik (MPI-CBG)
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Завітайте до стійки реєстрації та один з наших україно - чи
російськомовних співробітників залюбки проведуть для вас
екскурсію різноманітними науковими станціями. З нетерпінням чекаємо на наших інтернаціональних відвідувачів!
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Наука для дітей: маленькі дослідники та поціновувачі
фруктів
Дослідницька експедиція до Даріо-реріо для дітей:
відвідайте кімнату з рибами в інституті!
Що живе у ставку? Дослідіть водних створінь з інститутської водойми.
Електронна мікроскопія: величезні зусилля для найменших структур
Життя в лабораторії – про клітини, мишей та мікроін'єкційні техніки
Які сили змушують нас рости? Дослідимо ці сили в дії!
Краплі в клітині: приходьте та ставайте на крок ближчими до розуміння того, як білковий конденсат формується
всередині нематод!
Відкрийте тканинну архітектуру печінки: прийдіть та на
власні очі побачте як клітини організовуються всередині
тканини, та як ця організація змінюється, коли печінка
хвора.
Білки з собою – ставайте конструктором власного
протеїну
Збагатіться знаннями про мініатюрні панкреатичні
моделі органів (органоїди)!
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З нетерпінням чекаємо Вас у MPI-CBG!
Wir freuen uns auf internationales Publikum!
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