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I Noc Biologów - już dziś!
Startujemy z I edycją Nocy Biologów!
Wiele wskazuje na to, że XXI stulecie będzie wiekiem biologii. Trudno się więc dziwić, że ta
fascynująca dziedzina nauki przyciąga rzesze chętnych do zgłębiania jej tajemnic.Trudno
się więc dziwić, że ta fascynująca dziedzina nauki przyciąga rzesze chętnych do zgłębiania

jej tajemnic.

Ich ciągle rosnącym oczekiwaniom starają się wyjść naprzeciw największe uczelnie w Polsce, tym
razem organizując pierwszą w historii 'Noc Biologów'. Dziesiątki naukowców zafascynowanych
fenomenem Życia, wyjdzie z ukrycia, by w jasny sposób opowiedzieć, na czym polega ich praca i jak
niezwykłe zjawiska można obserwować nawet bardzo prostymi metodami. Postarają się zmierzyć
z dość powszechnym przekonaniem, że zima jest tą porą roku, w której życie zamiera. Czy tak jest
naprawdę? Czy mróz i mrok mogą pokonać życie?

Przekonajcie się sami! Tej jednej, jedynej w roku, 'Nocy Biologów'!
Idea 'Nocy Biologów' narodziła się na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, podczas licznych spotkań otwartych dla społeczności miasta i regionu. Tysiące
odwiedzających Wydział Biologii dzieci, młodzieży i dorosłych było zachętą do zorganizowania
w całej Polsce tego typu przedsięwzięć. Propozycję tę z entuzjazmem przyjęła Konferencja
Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich, powierzając Wydziałowi Biologii
UAM koordynację pierwszej 'Nocy Biologów'. W niezwykle ożywionej debacie dziekani wydziałów
przyrodniczych uniwersytetów polskich uznali, że wielkim wyzwaniem będzie zorganizowanie tego
spotkania w 'Piątek, Trzynastego' stycznia, kiedy to 'noc' rozpoczyna się już krótko po 15, a za oknem
zwykle trzyma mróz i sypie śnieg. Jak tętni wtedy życie? Przekonacie się przyjmując zaproszenie
jednego z kilkunastu Wydziałów Przyrodniczych w Polsce. Łączy je fascynacja biologią, wspólna
platforma internetowa i logo.

Czekamy na Was w szesnastu ośrodkach naukowych na terenie całego kraju!

Sprawdź program I Nocy Biologów dla Twojego miasta: http://www.nocbiologow.pl/
http://laboratoria.net/aktualnosci/12435.html
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Odkryto procesy w łożysku prowadzące do
zatrucia ciążowego
Publikację na ten temat nagrodzili rektorzy dwóch łódzkich uczelni.
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Szczepienie przeciw ospie nie chroni przed
ospą małpią
Twierdzi prof. K. Pyrć, wirusolog Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Terapie genetyczne w ratowaniu wzroku
Pierwsze są już dostępne, ale na razie pomagają w nielicznych schorzeniach.
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Spada odporność populacyjna przeciwko
COVID-19
Potrzebna kolejna kampania szczepień.
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Dawka przypominająca w trzecim trymestrze
ciąży
Zwiększa ona odporność matki i dziecka przeciwko Covid-19.
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Pejzaż dźwiękowy Łodzi
Zbadają go Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego.
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Kluczowa rola epigenetyki w ciężkości
przebiegu COVID-19
Pokazują je badania na największej dotychczas grupie.
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Komary zarażają malarią także w dzień
Niemal 1/3 tych ukąszeń ma miejsce za dnia.
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