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Cafe Nauka

Termin: 11.12.2012
Miejsce: Gazeta Cafe, Bracka 14, Kraków
Organizator: CITTRU, wstęp bezpłatny

Kontakt: edyta.gizycka@uj.edu.pl

11 grudnia rusza - organizowana przez CITTRU - Cafe Nauka. To cykl spotkań z fascynującą
nauką podaną w przystępny sposób. To rozmowy o ważnych, niekiedy kontrowersyjnych
kwestiach dotyczących ludzi, świata, przyszłości. To niezwykli naukowcy, ich badawcze
pasje i pozanaukowe zainteresowania.
Tematem pierwszego spotkania Homo sapiens boom czy buuuum (11.12.2012, godz. 18, Gazeta
Cafe, ul. Bracka, Kraków - WSTĘP WOLNY) będzie człowiek podlegający ciągłym zmianom,
ulepszany przez medycynę, wspierany przez nowe technologie, żyjący lepiej i dłużej.
Jakie są konsekwencje tego cywilizacyjnego boomu? Czy parafrazując tytuł spotkania – Homo
sapiens boom czy buuuum – społeczeństwa czeka ewolucja ku doskonałości czy może naszą
przyszłością jest upadek i degeneracja? Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych spróbują
spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy biologicznej i humanistycznej. Odniosą się m.in. do kwestii
jak nauka widzi rozwój umysłu ludzkiego, mechanizmów radzenia sobie z natłokiem informacyjnym.
Będą starali się odpowiedzieć na pytanie czy w obecnym świecie dostrzegalne są zbliżone
mechanizmy przystosowawcze, jakie kierowały naszymi praprzodkami na sawannach oraz czy
w przyszłości biologiczny mózg w ogóle będzie nam potrzebny.
Uczestnicy kawiarni zostaną zaproszeni również do wirtualnej Academia Electronica, gdzie nabędzie
można przyjrzeć się człowiekowi w nowej wirtualnej rzeczywistości. „Mamy nadzieje, że do rozważań
włączą się również słuchacze – którymi mogą być wszyscy zainteresowani nauką, ciekawi świata,
zadający sobie pytania i poszukujących odpowiedzi. Kawiarnia ma charakter otwarty, udział
w spotkaniach jest bezpłatny" – podsumowuje Edyta Giżycka z CITTRU.
Program
Organizatorem Cafe Nauka jest Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu
(CITTRU) – jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego, która kompleksowo wspiera nowoczesną naukę
i zajmuje się m.in. jej popularyzacją.
Spotkania CAFE NAUKA odbywają się przy współpracy z Gazetą Wyborczą.
Źródło: http://www.cittru.uj.edu.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/15836.html
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Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w
czasie epidemii
Dobrze działają zarówno odwiedziny terenów, jak i samo spoglądanie przez okno.

26-11-2020

Ślady demencji w siatkówce
Mogą odzwierciedlać zmiany zachodzące w mózgu nawet na wczesnym etapie rozwoju demencji.
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Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej
W środę 2 grudnia odbędzie się gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020.
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Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach
Przewlekły szum w uszach pojawia się u około 15 proc. dorosłych.

26-11-2020

Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych?
Oceniła ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.

26-11-2020

Ponad 100 studentów SUM wolontariuszami
w szpitalach „covidowych”
Rekrutują się przede wszystkim z kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.
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Co zrobić, gdy miało się kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem?
Podpowiadamy, jakie są aktualne wytyczne służb sanitarnych i przepisy prawa.

26-11-2020

Co robić w czasie pandemii, gdy coś w
zdrowiu dolega
Niepokojące objawy? Nie poddawaj się i szukaj profesjonalnej pomocy.
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