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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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Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.
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Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska

wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.
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Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.
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Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.

15-05-2019

Można będzie wytworzyć jeszcze cięższe
pierwiastki
W laboratoriach w niedługim czasie możliwe będzie wytworzenie dwóch nowych pierwiastków
superciężkich oraz kilku nowych izotopów pierwiastków już odkrytych.

15-05-2019

Wzrost zgłoszeń badań klinicznych leków w
Polsce w 2019 r.
W pierwszych miesiącach 2019 r. aż o 40 proc. zwiększyła się liczba wniosków dotyczących
rozpoczęcia w naszym kraju badań klinicznych.

15-05-2019

Jak segregować odpady?
Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obowiązujący na
terenie całego kraju.
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