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Seminaria / Wykłady

Szanowni
Państwo,
razem
z
Samorządem
Doktorantów
Instytutu
Nenckiego
serdecznie
zapraszam na seminarium i dyskusję o książce
Lucia Russo „Zapomniana Rewolucja”, które
zamierzam poprowadzić 22 kwietnia (czwartek) od
godz. 16.30 w sali wykładowej na I piętrze. Jest to
bardzo głośna i tłumaczona na wiele języków
książka. Jej autor jest profesorem matematyki i
równocześnie wybitnym filologiem klasycznym. Na
podstawie dokładnych badań tekstów antycznych
doszedł do wniosku, że nauka w dzisiejszym
rozumieniu tego słowa narodziła się po raz pierwszy
w greckich państwach epoki hellenistycznej.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych historią
nauki i cywilizacji, aby przedyskutować tę śmiałą
tezę.
Andrzej Białkowski-Miler (tel. 149)

Szanowni Państwo, zapraszamy na sympozjum
“Calcium and gene expression in differentiation”
które odbędzie się w trakcie konferencji 11th
Meeting of the European Calcium Society, w
Warszawie w dniach 6-9 września 2010. Informacje
i rejestracja na konferencję pod adresem:
http://www.ecs2010.eu
W ramach tego sympozjum (8 września), którego
współorganizatorem jest Komitet Cytobiologii PAN,
wygłoszone zostaną 3 wykłady plenarne oraz dwie
20-minutowe
prezentacje
tych
uczestników
sympozjum, których doniesienia zjazdowe uzyskają
najwyższą
ocenę
merytoryczną
komitetu
naukowego. Odbędzie sie tez sesja posterowa.
Skład komitetu organizacyjnego:
Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki - Międzynarodowy
Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej;
Dr hab. Wiesława Leśniak - Instytut Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego;
Prof. Joachim Krebs - Max Planck Institute for
Biophysical Chemistry (Niemcy).
Zaproszeni wykładowcy:
Prof. Douglas Black (USA),
Dr. Catherine Leclerc (Francja),
Prof. Jose Naranjo (Hiszpania)
zaprezentują wyniki swoich prac dotyczących
najnowszych aspektów roli jonów wapnia w
regulacji transkrypcji tj. wpływu tych jonów na
proces
różnicowego
składania
mRNA,
na
ontogenezę oraz zaangażowania białek wiążących
wapń i DNA w procesie transkrypcji.

Dział Współpracy z Zagranicą

Uprzejmie informujemy, że wnioski w ramach
wspólnych
Polsko-Szwajcarskich
Projektów
Badawczych (Joint Research Project) można składać
do OPI od 1 kwietnia 2010 do 30 lipca 2010 do
15:00. Beneficjenci mogą wnioskować o wsparcie
na realizację mniejszych projektów badawczych o
wartości od 0,3 do 1 mln franków szwajcarskich
oraz większych projektów o wartości od 1 do 2 mln
franków szwajcarskich. Łączna kwota alokacji w
konkursie
wynosi
19
062
000
franków
szwajcarskich. Pełne informacje dostępne są na
stronie: www.swiss.opi.org.pl
Joanna Kalka (tel. 149)

Konferencje / Zjazdy

Tegoroczny Kongres FEBS odbędzie się w
Goeteborgu w dniach 26 czerwca - 1 lipca br. Hasło
przewodnie Kongresu: „Molecules of Life”. Szczegółowe informacje na stronie: www.febs2010.org
Jolanta Rędowicz (tel. 456)

Elżbieta Wyroba (tel. 357)

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; e-mail: nencki.info@nencki.gov.pl; skład: Justyna Osmulska (tel. 486)

