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Dwumiesięcznik LAB - Laboratoria,
Aparatura, Badania
LAB to czasopismo fachowe poświęcone problemom pracy laboratoryjnej. Na łamach pisma
poruszamy najistotniejsze problemy mogące pojawić się w pracy zarówno kierownika laboratorium,
jak i laboranta. Na łamach pisma prezentujemy:
Aktualne dokonania badawcze w zakresie:
●
●
●

analityki chemicznej
mikrobiologii
badania materiałów
Wiodące laboratoria krajowe
Nową aparaturę badawczą
Artykuły o charakterze poradnikowym
Firmy zaopatrujące laboratoria w aparaturę odczynniki i sprzęt
Sylwetki osób, które warto poznać
Terminy oraz relacje z odbytych seminariów, zjazdów, konferencji
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❍
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http://laboratoria.net/home/9847.html
Informacje dnia: Niemal 3,2 mln zł dla 77 badaczy w konkursie MINIATURA 5 Obecnie trzecia
dawka szczepionki nie dla każdego Naukowcy coraz lepiej rozumieją wpływ SARS-CoV-2 na
organizm Dodatek cukru usprawnił baterie Jest prawdopodobne, że szczepionki przeciw COVID-19
będziemy brać co roku Mobilna instalacja artystyczna inspirowana zjawiskami fizyki kwantowej
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