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„Granice nauki” w Krakowie

„Zmuszamy do myślenia” - takie hasło będzie towarzyszyło drugiej serii

otwartych popularnonaukowych wykładów pt. „Granice nauki”. Zajęcia organizowane przez
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych i serwis GraniceNauki.pl rozpoczynają się
już 10 października w Krakowie.
Uczestnicy spotkań pochylą się nad zagadnieniami z zakresu informatyki i obliczalności, fizyki
i kosmologii, biologii i ewolucji, psychologii, neuronauki, języka. Serię otwartych wykładów
rozpocznie prelekcja prof. Ryszarda Tadeusiewicza: „Sieci neuronowe – na granicy neurocybernetyki
i sztucznej inteligencji”.
Podczas kolejnego spotkania, 17 października, dr Robert Piechowicz wygłosi wykład pt. „Mentalski –
język, którym myślimy?”, a następnie 24 października, prof. Mariusz Flasiński opowie
o „gramatykach generatywnych Noama Chomsky'ego jako modelu obliczeń”.
Po każdym wykładzie prelegenci będą odpowiadali na pytania publiczności. Nagrania wszystkich
wykładów można znaleźć na kanale YouTube Centrum Kopernika i w serwisie GraniceNauki.pl.
Jak podkreśla redaktor prowadzący serwisu GraniceNauki.pl Łukasz Kwiatek, w nauce stale wiele się
dzieje – fizycy identyfikują kolejne cząstki elementarne, neuronaukowcy coraz dokładniej wyjaśniają
funkcjonowanie mózgu, zwierzęta uczone są językowej komunikacji, pojawiają się coraz bardziej
precyzyjne ewolucyjne scenariusze rozwoju naszego gatunku.
"Popularyzacja nauki nie powinna prowadzić wyłącznie do przytaczania kolejnych odkryć i hipotez.
Nie powinna nauki trywializować i starać się szokować odbiorców, tylko zmuszać ich do myślenia" –
podkreśla redaktor prowadzący GraniceNauki.pl Łukasz Kwiatek.
Spotkania, podobnie jak w poprzednim roku akademickim, będą się odbywać w środy w Winiarni
i Winotece "Winoman" (ul. św. Tomasza 7) w Krakowie. Pierwsze odbędzie się 10 października
o godz. 18.30.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców
Polski nie najweselsze
Wynika z najnowszego sondażu CBOS.
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Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i
mężczyzn
Naukowcy namierzyli te różnice.
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Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej
niż 10 dniach
Donoszą naukowcy na łamach pisma „International Journal of Infectious Diseases”.
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Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Oszukiwanie się jest normalne, powszechne i może być przydatne, ale tylko na krótką metę.
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Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem
Donosi pismo „Nutrients”.
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Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym
grantem EMBO
Dotyczy procesów rakotwórczych w organizmie człowieka.
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Mutacje SARS-CoV-2 u jeleni
skomplikowałyby strategię walki z pandemią
Ekspert: mutacje SARS-CoV-2 u jeleni skomplikowałyby strategię walki z pandemią
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System oceny pracy naukowej powinien być
przejrzysty
Ocenił w rozmowie z PAP prawnik, prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
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