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Podsumowanie IV Konkursu organizowanego
w Roku Marii Skłodowskiej-Curie
„WYNALAZCZYNI 2011″.
W piątek, 16 grudnia br. w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5, o godz. 11.00

odbędzie się podsumowanie IV Konkursu organizowanego w Roku Marii Skłodowskiej-Curie
„WYNALAZCZYNI 2011″.
Konkurs został zorganizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy RP oraz Przegląd
Techniczny.
Konkurs miał charakter plebiscytu. W tegorocznych, od 4 numeru „Przeglądu Technicznego – gazety
inżynierskiej” (ukazuje się od 145 lat), prezentowane były sylwetki pań o dużym dorobku
wynalazczym w dziedzinie techniki.

Dzisiaj w Polsce większość osób z wykształceniem wyższym to kobiety, ale stanowią one jedynie 33%
kadry kierowniczej, 2% prezesów firm,18% profesury i 7% członków wszystkich komisji, które
mają wpływ na naukę. Formuła Konkursu, która kazała szukać wynalazców wyłącznie wśród
przedstawicielek płci pięknej, zdawała się z początku budzić pewne kontrowersje, również wśród
samych pań. Plebiscyt odniósł jednak ogromny sukces. W kolejnych trzech edycjach udało nam się
zachęcić wiele wspaniałych kobiet, by choć na chwilę opuściły swoje laboratoria i gabinety
i zaprezentowały swój dorobek na szerokim forum. Większość z nich ma tytuł inżyniera. Wiele
zdobywało medale na prestiżowych światowych wystawach wynalazków w Brukseli, Paryżu,
Norymberdze, Genewie, Pekinie, Seulu.

Tytuł laureatki i wyróżnienia w Konkursie przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą organizatorzy
oraz laureatki poprzednich edycji.
Źródło: http://www.inzynierka.pl
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Mikrochipy w mózgu, czyli na drodze do
Homo cyber
Firma Elona Muska testuje wszczepiane do mózgu chipy.
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Bakterie z jogurtu mogą pomóc w gojeniu
złamanych kości
Pokrycie implantów może przyspieszać ich gojenie/
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Nadmiar jajek zwiększa ryzyko cukrzycy
Zbyt częste spożywanie jaj kurzych może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka cukrzycy.
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Wcześniaki bardziej narażone na depresję
Dziewczynki urodzone przed 28 tygodniem ciąży są trzykrotnie bardziej podatne na depresję.
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Obiecujące wyniki terapii skojarzonej in vitro
przeciwko COVID-19
Informuje o tym pismo “EMBO Molecular Medicine”.
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To pracownik najlepiej reklamuje własną
firmę
Potwierdziło to europejskie badanie z udziałem polskich ekspertów.
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Mikrosfery z reaktora MARIA - dla chorych
na raka wątroby
Reaktor badawczy MARIA jest jednym z głównych ośrodków napromieniania mikrosfer.
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Mieszkańcy Małopolski mają największą
wiedzę o ochronie powietrza
65 proc. Małopolan zdaje sobie sprawę z konsekwencji złego powietrza.
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