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Najlepsze polskie wynalazki w warszawskim
Muzeum Techniki
Organizatorami Giełdy są: Muzeum Techniki NOT, firma Eurobusiness-Haller oraz Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Honorowy patronat sprawuje minister nauki i szkolnictwa

wyższego.
Jak podkreślają organizatorzy, celem Giełdy jest pokazanie szerokiej publiczności polskich
wynalazków, które zdystansowały inne na międzynarodowych targach wynalazczości m.in.
w Brukseli, Genewie, Norymberdze, Kuala Lumpur, Moskwie, Paryżu i innych ośrodkach. Można też
zobaczyć pomysły laureatów Konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Ekspozycja - wyjaśniają organizatorzy - ma się przyczyniać do promocji polskich osiągnięć
naukowo-technicznych. Impreza stanowi też okazję do przedstawienia innowacyjnych ofert krajowym
przedsiębiorcom.
W otwarciu imprezy weźmie udział m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara
Kudrycka i prezes Urzędu Patentowego dr Alicja Adamczak. Minisetr Kudrycka wręczy nagrody
i dyplomy MNiSW medalistom ubiegłorocznych światowych targów wynalazczości. Przewidziano też
prezentacje nagrodzonych projektów przez ich twórców.
Uroczyste otwarcie Giełdy odbędzie się 9 marca o godz. 12.00 w Muzeum Techniki w Warszawie
(Pałac Kultury i Nauki, plac Defilad 1).
więcej
http://laboratoria.net/aktualnosci/5335.html
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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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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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.

przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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