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Polacy nie są zainteresowani nauką i nowymi
technologiami?
Zaledwie 21 proc. Polaków - wobec 54 proc. Cypryjczyków, 46 proc. Maltańczyków lub 42 proc.
Holendrów - przyznaje, że jest tymi tematami bardzo zainteresowana. Unijna średnia wynosi 30 proc.

Stosunkowo mało Polaków przyznaje także, że w prasie i internecie czyta artykuły o tematyce
naukowej. Zaledwie 14 proc. naszych rodaków zadeklarowało w sondażu, że czyta je regularnie, a 46
proc. - że od czasu do czasu.
Unijna średnia wynosi odpowiednio 19 i 40 proc. Najwięcej publikacji naukowych czytają Holendrzy,
Luksemburczycy i Belgowie - ponad 30 proc. regularnie i ponad 30 proc. od czasu do czasu.
Jak podkreśliła Komisja Europejska prezentując te dane, aż 59 proc. biorących w sondażu osób
uważa, że na badania naukowe powinno się wydawać z budżetu Unii więcej pieniędzy niż dotąd.
64 proc. obywateli sądzi, że stosowanie najnowszych technologii jest niezbędne dla konkurencyjności
europejskiej gospodarki.
Sondaż potwierdził też, że Europejczycy są przekonani o zdecydowanej przewadze USA nad Europą
pod względem zaawansowania badań naukowych. Zaledwie 12 proc. osób powiedziało, że jest
odwrotnie.
Jednocześnie aż 87 proc. Europejczyków jest przekonanych, że dzięki rozwojowi nauki jakość życia
obecnych i przyszłych pokoleń się poprawia (w tej kategorii Polacy są liderami).
Sondaż został przeprowadzony na początku roku w 32 krajach Europy, na populacji 570 mln osób.
PAP - Nauka w Polsce, Inga Czerny
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.

25-05-2020

Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.

25-05-2020

Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.

25-05-2020

Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.

22-05-2020

Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.

22-05-2020

Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.

22-05-2020

Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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