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Jak promować naukę i innowacje? – spotkanie
z Wiktorem Niedzickim
UWAGA: W biuletynie NIMB pomyłkowo wydrukowano inną datę spotkania. Prawidłowa to 25.03.
godz. 15

W jednej ze swych wypowiedzi Niedzicki twierdzi m.in. ”Tak jak w przypadku innych dóbr wysoki
koszt zwykle pozwala nam zdobyć towar najwyższej jakości, np. wiedzę na poziomie uniwersyteckim.
Artykuły na poziomie pism bulwarowych wymagają znikomego wysiłku, ale też dają tylko ślad, wręcz
namiastkę wiedzy. Wiadomo, że artykuł np. w "Świecie nauki" dla niespecjalisty jest dość trudny
w rozumieniu. To samo odkrycie opisane w popularnej gazecie będzie łatwym do czytania zbiorem
ciekawostek. Tylko. To właśnie stosunek ceny do jakości produktu. Niestety, nie jesteśmy w stanie
zmienić odbiorców. Próbujmy zmienić siebie” (uwaga: całość tekstu "Jak sprzedać naukę?"
w najbliższych wydaniach biuletynu NIMB) . Już 25 marca Wiktor Niedzicki będzie mógł wyjaśnić, co
dokładnie ma na myśli porównując naukę do towaru i twierdząc, że naukowcy winni zmienić swe
podejście do popularyzowania wiedzy.
Spotkanie rozpocznie się prezentacją „Jak promować naukę? Jak promować innowacje?”, podczas
którego uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystać doświadczenia handlowców oraz nowoczesne
środki i nietypowe formy promocji nauki. Po wykładzie czas na pytania publiczności i dyskusję.
Organizatorem spotkania jest Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu,
które tym wydarzeniem rozpoczyna cykl działań związanych ze wsparciem naukowców w promocji
badań prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Więcej na:
www.cittru.uj.edu.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4054.html
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Śląscy naukowcy opracowali model opieki
kardioonkologicznej
W publikacji opisano okres od marca 2016 r. do grudnia 2019 r.
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Blizny można leczyć
Blizna bywa dla pacjenta problemem nie tylko kosmetycznym.
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1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie,
niż wrócić do biura
Wiele osób, które świadczą pracę z domu nie jest jeszcze gotowych na powrót do biura.
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COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany
mechanizm
W komórkach płuc wirus SARS-CoV-2 wyzwala szlak biochemiczny, zwany układem dopełniacza.
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Choroba meningokokowa jest lekceważona
Mimo, iż może w ciągu 24 godzin doprowadzić do zgonu dziecka.

14-04-2021

Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na
zakażenie COVID-19
Badania wskazują, że alergicy przyjmujący leki rzadziej zarażają się koronawirusem.
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Szczepionki mRNA a możliwość zakażenia
SARS-CoV-2
Możliwe jest złapanie koronawirusa po szczepieniu, ale ryzyko jest naprawdę niewielkie.
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Istnieje związek między szczepieniem
przeciwko grypie i...
Podobne dane płyną z całego świata, to wciąż nie udało się dokładnie tego ustalić.
Informacje dnia: Śląscy naukowcy opracowali model opieki kardioonkologicznej Blizny można
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