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Nauka to nie patentowana nuda
Festiwal Nauki, Piknik Naukowy Radia BIS i Zielona Akcja powstały jako "inicjatywy oddolne" zaznacza prof. Łukasz Turski.
"To, co robimy, wynika z głębokiego przekonania, że starsze pokolenie, które przechodzi na drugą
stronę cienia, nie może młodych ludzi zawieść, nie dając im dobrego wykształcenia, nie dając im

szansy rozwoju. A jesteśmy bardzo blisko granicy, kiedy to się może stać" - przestrzega. Jak zaznacza,
liczy na to, że władze przyłączą się do tych działań, by za piętnaście lat Polska "nie była Jurajskim
Parkiem Europy, ale przyzwoitym krajem" - mówi.
Prof. Magdalena Fikus, współorganizator warszawskiego Festiwalu Nauki, przypomniała hasło
festiwalowe: "Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję".
Celem Forum "Nauka w społeczeństwie", zorganizowanego w dniach 9- 11 marca przez Komisję
Europejską, była wymiana doświadczeń w dziedzinie popularyzowania nauki, a także dyskusja na
temat roli nauki oraz naukowców w społeczeństwie i gospodarce Unii Europejskiej.
Równolegle zaprezentowano 40 przykładowych projektów popularyzujących naukę lub podnoszących
kwestie społeczne związane z nauką, które realizowane są w Unii Europejskiej.
W tej liczbie znalazły się aż trzy projekty z Polski. Była to najliczniejsza reprezentacja spośród
nowych krajów Unii.
Festiwal Nauki i Piknik Naukowy Radia BIS to inicjatywy popularyzujące naukę, organizowane przez
środowiska naukowe. Zielona Akcja jest inicjatywą polegającą na wakacyjnych wyjazdach studentów
do wiejskich szkół w celu prowadzenia zajęć, mających przybliżyć uczniom świat wyższych uczelni,
nauki i kultury, i zachęcić ich do studiowania.
PAP - Nauka w Polsce, Krzysztof Łapiński
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Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w
czasie epidemii
Dobrze działają zarówno odwiedziny terenów, jak i samo spoglądanie przez okno.
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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.
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Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych?
Oceniła ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.
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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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