Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Naukowy styl życia
Nauka i biznes
●
●
●
●
●
●

Nowe technologie
Felieton
Tygodnik "Nature"
Edukacja
Artykuły
Przemysł

Strona główna › Informacje

V Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki
Łącznie zaplanowano ponad 280 różnego rodzaju imprez – wykłady, doświadczenia, prezentacje
multimedialne, prezentacje z aktywnym udziałem publiczności, doświadczenia laboratoryjne,
konkursy, koncerty, seminaria i sesje naukowe – które odbywać się będą w Białymstoku, Łomży,
Suwałkach i Hajnówce.

Celem festiwalu jest popularyzacja różnych dziedzin nauki, zwłaszcza wśród młodych ludzi.
Miłośnicy wiedzy będą mogli poznać np. możliwości mikroskopu skaningowego, wziąć udział
w wykładach o naruszaniu prywatności osób publicznych przez media, o nowoczesnych aspektach
psychologii sportu czy też w dyskusji w Wyższym Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym
w Białymstoku o tym, czy polityka może być moralna.
Na zajęciach terenowych będzie można poznać ptaki żyjące w okolicach Białegostoku. Będą zajęcia
z nauki samobadania piersi, opieki nad wcześniakiem czy osobą cierpiącą na cukrzycę.
Nie zabraknie porad dla młodych ludzi, jak łatwo i skutecznie zdać maturę (wykład w Wyższej Szkole
Finansów i Zarządzania w Białymstoku); specjaliści od marketingu wyjaśnią zainteresowanym,
dlaczego kupujemy te, a nie inne produkty. Będzie też można się dowiedzieć, jak np. założyć biuro
turystyczne.
Głównym organizatorem festiwalu jest obchodzący w tym roku 10-lecie Uniwersytet w Białymstoku
(UwB), który przygotował imprezę wraz z innymi podlaskimi uczelniami.
Więcej na temat Festiwalu można przeczytać na stronie internetowej www.festiwal.uwb.edu.pl
TVP.PL
http://laboratoria.net/aktualnosci/4771.html
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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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