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Strona główna › Informacje

6 grudnia wręczenie 'polskich Nobli' dla
naukowców
Już po raz czternasty Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przyznała w październiku swoje nagrody,
nazywane często "polskimi Noblami". Teraz trafią one w ręce trzech wybitnych polskich naukowców.

Prof. Karol Myśliwiec z Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w Warszawie otrzyma nagrodę
za odkrycie grobowca wezyra Merefnebefa w egipskiej nekropoli w Sakkarze, udokumentowane
w monografii „The Tomb of Merefnebef" (2004).
Prof. Zofię Kielan-Jaworowska z Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie uhonorowano za twórczą
syntezę badań nad mezozoiczną ewolucją ssaków przedstawioną w fundamentalnym dziele
„Mammals from the Age of Dinosaurus" (2004).
Prof. Roman Słowiński z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej otrzyma nagrodę za
opracowanie metodyki komputerowego wspomagania decyzji podejmowanych na podstawie
niepełnych danych.
Grono laureatów Nagrody FNP liczy już 49 osób. Są nimi m.in. prof. Andrzej Paczkowski, prof.
Bohdan Paczyński, prof. Jadwiga Staniszkis, prof. Andrzej Udalski, prof. Aleksander Wolszczan, prof.
Maciej Żylicz.
PAP - Nauka Polska, Anna Dworzyńska, Bogusława Szumiec-Presch
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10-07-2020

Nowy biomateriał chroni przed
promieniowaniem?
Badacze z Northwestern University zsyntetyzowali nową formę melaniny.

10-07-2020

Robot pobiera medyczne próbki z nosów i ust
pacjentów
Lekarz może bez ryzyka infekcji sterować urządzeniem zdalnie.

10-07-2020

Wzrost temperatury wody zagraża liczebności
ryb
Ryby są wrażliwe na zmiany temperatury, zwłaszcza w trakcie rozmnażania się.

10-07-2020

Wagarowicze rzadziej głosują w wyborach
Absencja we wczesnych latach szkoły ma daleko idące konsekwencje.

10-07-2020

Plastik z Europy ląduje w azjatyckich wodach
Około 31 proc. plastiku eksportowanego z Europy do Azji w celu recyklingu ląduje w oceanie.

10-07-2020

Ciśnienie w żyłach szyjnych można zbadać
smartfonem
Ważny element badania klinicznego może zostać przeprowadzony zdalnie.

08-07-2020

OHAUS przedstawia najnowszy model w serii
wirówek Frontier 5000
FC5916 wnosi maksymalne bezpieczeństwo, wszechstronność i niezawodność do nowoczesnego
laboratorium.

08-07-2020

W Hiszpanii przeciwciała SARS-CoV-2 ma
tylko 5,2 % mieszkańców
Tak wynika z opublikowanego przez rząd Pedra Sancheza badania.
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