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Złap bakcyla nauki w Bydgoszczy
W dniach 23-36 maja, odbędzie się 3. Bydgoski Festiwal Nauki. Ta coroczna impreza,
organizowana przez bydgoskie uczelnie wyższe oraz środowiska pozauczelniane,
adresowana jest do wszystkich osób ciekawych zjawisk otaczającego nas świata.

Celem Festiwalu jest popularyzacja nauki, kultury i sztuki, promocja wśród mieszkańców Bydgoszczy
i regionu najważniejszych osiągnięć naukowych, technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań
szeroko rozumianą kulturą i sztuką.
Bydgoski Festiwal Nauki to zajęcia dla studentów, nauczycieli, dzieci w wieku szkolnym, seniorów
i najmłodszych. Co roku odbywają się imprezy integrujące, w których mogą brać udział całe
rodziny.Bardzo różnorodny program wydarzenia, przyciąga rzesze zainteresowanych.
Tematyka eventów, podzialona została na 8 ścieżek tematycznych (przyrodniczą, humanistyczną,
społeczną, nauk ścisłych, artystyczną, nauk o zdrowiu, techniczną oraz z Erasmusem przez Europę)
i szereg rodzajów wydarzeń (warsztaty, wykłady, gry, etc.)- nawet najbardziej wybredny uczestnik
znajdzie w programie coś dla siebie.
Aby dostosować wydarzenia do własnych potrzeb, organizatorzy proponują ich selekcję poprzez
odpowiednią zakładkę na stronie internetowej festiwalu.
Bydgoski Festiwal Nauki Organizują:

●
●
●

Uniwersytet Kaizmierza Wielkiego,
Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy,
Wyższa Szkoła Gospodarki.
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Rak nie czeka, liczy się czas
Powstał raport „Opinie pacjentów nt. opieki i leczenia raka płuca w Polsce”.
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Gdy róża nie pachnie
Uwaga na zaburzenia węchu.
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COVID-19 jako choroba zawodowa
Nie zawsze zarażenie się w pracy będzie skutkować tego rodzaju orzeczeniem.
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Dziś pierwszy dzień astronomicznego lata
Letnie noce to okazja do spojrzenia w niebo i podziwiania planet.
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Związki zanieczyszczające środowisko mogą
powodować nadciśnienie
Substancje te trafiają do wody, gleb, a nawet produktów spożywczych.
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Zakażenie Omikronem nie chroni przed
kolejnym podtypem
Sugerują to badania przeprowadzone w Chinach.
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Otwarte finały konkursu tworzenia gier
Na Politechnice Łódzkiej odbędą się finały konkursu.
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Troje Polaków nowymi członkami Academia
Europaea
Największej organizacji naukowej w Europie.
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