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50-lecie Polskiego Towarzystwa
Biochemicznego
W pierwszej części kwietniowego spotkania o historii Towarzystwa opowie prof. Lech Wojtczak, jego
wieloletni Prezes. O "Kameleonach białkowych" będzie mówił prof. Maciej Żylicz

z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Prof. Grzegorz Węgrzyn
z Uniwersytetu Gdańskiego wygłosi referat "50 lat PTBioch - 150 lat DNA".
Podczas drugiej części sesji odbędzie się specjalny pokaz multimedialny na temat historii PTB. Osoby,
które chciałyby przesłać filmy i zdjęcia do zaprezentowania podczas sesji, mogą to zrobić do 31
marca br.
Głównym zadaniem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego jest popularyzacja biochemii, biologii
molekularnej i biotechnologii w Polsce. W tym celu organizuje zjazdy i konferencje naukowe,
publikuje również czasopisma naukowe.
PTB należy Zrzeszenia Polskich Towarzystw Lekarskich, współpracuje z Polskim Towarzystwem
Chemicznym i Polskim Towarzystwem Fizjologicznym. Współpracuje również z Ukraińskim
Towarzystwem Biochemicznym. Jest członkiem Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych.
Jubileuszowa uroczystość odbędzie się 3 kwietnia w godz. 11.00- 16.00, w Sali Lustrzanej Pałacu
Staszica w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 72.
PAP/Nauka w Polsce
http://laboratoria.net/aktualnosci/5318.html

22-01-2021

W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Przewyższa on przyrost liczby ludności - informuje Uniwersytet Warszawski.

22-01-2021

Kolejna jednodawkowa szczepionka
przeciwko COVID-19
Amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.

22-01-2021

Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach
Może on zwiększyć emisję CO2 w innych państwach.

22-01-2021

EMA opublikowała uzupełniony raport o
szczepionce firmy Moderna
Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane to ból w miejscu wstrzyknięcia.

22-01-2021

Nie ma górnej granicy ćwiczeń
Im jest ich więcej, tym lepiej dla serca i dla zdrowia.

22-01-2021

"Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny
Podobnie jak duński w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów.

18-01-2021

Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.

18-01-2021

W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
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