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Polskie osiągnięcia na Giełdzie Wynalazków
XVII Giełda Wynalazków odbywa się w dniach 8-14 marca 2010 r. w Muzeum Techniki w Warszawie
Organizatorem Giełdy jest Muzeum Techniki NOT, firma Eurobusiness-Haller oraz Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Giełda została objęta honorowym patronatem ministra
nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej.

Giełda Polskich Wynalazków to najważniejsza tego typu impreza w kraju. Prezentuje dorobek
polskich wynalazców, nagrodzonych medalami (złotymi z wyróżnieniem jury, złotymi, srebrnymi
i brązowymi) na światowych wystawach wynalazczości i innowacji w 2009 roku. Wynalazki
zaprezentowane na Giełdzie zostały dostrzeżone i wyróżnione na najbardziej prestiżowych targach
m.in. Brussels Innova, a także na wystawach w: Paryżu, Bangkoku, Genewie, Seulu, Kuala Lumpur,
Damaszku, Moskwie, Budapeszcie, Zagrzebiu, Sewastopolu, Taipei, Bukareszcie, Norymberdze
i Warszawie.
Twórcami wynalazków są polscy naukowcy i konstruktorzy, reprezentujący uczelnie, instytuty
naukowo-badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe oraz przedsiębiorstwa.
Niektóre z tych jednostek są szczególnie aktywne, zdobyły po kilkanaście i więcej wyróżnień na
targach międzynarodowych. Te instytucje zostały wyróżnione statuetką za działalność promocyjną.
Na wystawie zaprezentowano wynalazki z różnych branż i obszarów nauki, od medycyny, poprzez
ekologię, chemię, energetykę po budownictwo i wiele innych.
Przyznając wyróżnienia, jury targów międzynarodowych brało pod uwagę przede wszystkim poziom
nowatorstwa, poziom techniki i zastosowanej technologii, potwierdzenie skuteczności rozwiązań
przez wyniki badań, sposób prezentacji, ale także zapotrzebowanie społeczne na dane rozwiązanie,
możliwość jego wdrażania i sprzedaży i efektywność promocyjno-marketingową. Polskie wynalazki
w najwyższym stopniu spełniały te kryteria.
www.nauka.gov.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/3400.html
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Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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