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Festyn Nauki na krakowskim Rynku Głównym
Piękna, słoneczna pogoda oraz liczne atrakcje naukowe i kulturalne przyciągnęły na rynek wielu
zwiedzających.
W kilkudziesięciu namiotach do soboty będą się odbywać prezentacje, doświadczenia i pokazy

przygotowane przez krakowskie uczelnie wyższe: Akademię Ekonomiczną, Akademię
Górniczo-Hutniczą, Akademię Pedagogiczną, Akademię Rolniczą, Akademię Wychowania Fizycznego,
Akademię Sztuk Pięknych, Politechnikę Krakowską, Papieską Akademię Teologiczną, Uniwersytet
Jagielloński, a także Instytut Fizyki Jądrowej PAN i Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN.
„Jest to unikalny festyn. Pokazując siłę środowiska naukowego pokazuje to, czym my naukowcy
zajmujemy się na co dzień” – powiedział rektor AGH prof. Antoni Tajduś.
Pokazom i doświadczeniom naukowym towarzyszy program artystyczny, prezentowany na scenie
przez uczelniane zespoły artystyczne.
Trwająca od soboty siódma edycja Festiwalu Nauki zakończy się 20 maja. W tym czasie odbędzie się
ponad 80 imprez i 500 prezentacji naukowych, przygotowanych przez wszystkie krakowskie
państwowe uczelnie wyższe, a także PAN, konsulaty i zagraniczne instytucje kultury. Jak podkreślają
organizatorzy, impreza adresowana jest przede wszystkim do dzieci, młodzieży szkolnej i studentów.
PAP - Nauka w Polsce, Rafał Grzyb
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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.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z

prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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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.
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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.
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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.
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Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.
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Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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