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III Ogólnopolski Dzień Nauki - 17 września
W wielu miastach, np. w Warszawie, w Dniu Nauki będą odbywały się festiwale nauki, w trakcie
których naukowcy zaprezentują Polakom sekrety swych laboratoriów.
Wykłady, pokazy i zabawy dydaktyczne dla dzieci i dorosłych będą się odbywały przez cały dzień

w kilkudziesięciu miastach Polski. W przygotowanie III Ogólnopolskiego Dnia Nauki zaangażowały
się uczelnie, instytuty badawcze, muzea, a także takie organizacje jak Mensa czy Polska Akcja
Humanitarna.
Dzień Nauki będzie też okazją do prezentowania w telewizji programów popularnonaukowych. Od 5
września są emitowane są one w TVP1, TVP2 i TVP Kultura. Obejrzenia wszystkich tych programów
w jednym miejscu i o dowolnie wybranym przez internautę czasie możliwe jest na stronach Telewizji
Interaktywnej iTVP.
"Na stronach www.itvp.pl można obejrzeć programy wyemitowane podczas Dnia Nauki w 2004 roku.
Tegoroczne audycje udostępniane są równolegle z premierami antenowymi" - poinformowała
Karolina Trąbska z Telewizji Polskiej.
Jak wyjaśnia, zamieszczone na stronach iTVP programy popularnonaukowe przybliżają osiągnięcia
współczesnej nauki. "Umożliwiają odwiedzenie zarówno laboratoriów naukowych, jak i miejsc
znanych na co dzień, jak lotniska czy dworce. Pokazują wnętrze ciała i budowę skomplikowanych
maszyn. Eksperci chemii i fizyki tłumaczą zjawiska otaczającego świata i wyjaśniają, w jakich
dziedzinach przemysłu są wykorzystywane" - powiedziała Trąbska.
Na stronach Telewizji Interaktywnej dostępne są m.in. takie programy antenowe jak Laboratorium,
Recepty Jedynki i transmisje z wydarzeń sportowych oraz kulturalnych. Na stronach www.itvp.pl
dostępne są również programy związane z tegorocznymi wyborami.
Jednym z patronów medialnych Dnia Nauki jest Polska Agencja Prasowa - www.pap.pl - (Serwis
Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl)
Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji - www.mnii.gov.pl
PAP - Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska
http://laboratoria.net/aktualnosci/4003.html
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Nieznany gen oporności na antybiotyki
rozprzestrzenił się niezauważony
Niepodobny do żadnego innego gen oporności na antybiotyki niepostrzeżenie rozprzestrzenił się już
na kilka patogenów.

02-04-2020

Ekspert: nie zwlekajmy, w razie udaru
wzywajmy pomoc natychmiast
Ograniczenia związane z walką z epidemią COVID-19 nie obejmują leczenia chorób zagrażających
życiu.

02-04-2020

Badania kliniczne leków do walki z epidemią
Pierwszy z testowanych leków kardiologicznych miałby pomóc w łagodzeniu i skróceniu przebiegu
choroby.

02-04-2020

Uniwersytet Trzeciego Wieku uruchomił
zdalną naukę dla każdego
W czasie epidemii słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą zdalnie uczestniczyć
w zajęciach.

02-04-2020

Co dostarczają przekąski po treningu
dzieciom?
Liczba kilokalorii spożywanych przez dzieci w postaci przekąsek po wysiłku przewyższa liczbę kalorii
spalonych podczas treningu.

02-04-2020

Jak dbać o ręce, gdy często je myjemy i
dezynfekujem
Częste mycie rąk i ich dezynfekcja to teraz podstawa naszego funkcjonowania. Dowiedz się, jak o nie
zadbać.

31-03-2020

Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.

31-03-2020

Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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