III Krajowy Kongres Biotechnologii
W imieniu młodej kadry biotechnologów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w tym niecodziennym wydarzeniu. Jeśli wiąŜesz swoją przyszłość z biotechnologią nie moŜe cię
zabraknąć. Spotykają się tu najwybitniejsi polscy fachowcy, specjaliści róŜnych gałęzi
biotechnologii. Jeśli chcesz wiedzieć w jakim kierunku zmierza polski sektor biotech nie moŜesz
ominąć tej imprezy.
Szczególnie pragniemy zaprosić do wzięcia udziału w części kongresu specjalnie
skierowanej do młodych wchodzących na rynek naukowców, jaką jest Forum Młodych
Biotechnologów, chcemy tu zaprezentować gronu specjalistów prace i starania młodych
kształcących się biotechnologów, ich wiedzę, pomysły oraz przedstawić nasze świeŜe spojrzenie
na moŜliwości rozwoju biotechnologii w Polsce. Chcemy podzielić się naszymi pomysłami i
szukać nowych rozwiązań i celów. Polska nie musi być „ogonem” Europy i nie chcemy tylko
Ŝądać, chcemy rozmawiać, rozwijać się i pracować. Jeśli chcesz zabrać głos i włączyć się w proces
tworzenia silnej polskiej biotechnologii musisz wziąć udział w tym forum. Znajdzie się tu miejsce
zarówno do zabrania głosu i przedstawienia swoich wizji i pomysłów, a takŜe do zaprezentowania
swoich prac naukowych w konkursie posterowym.
Naszym celem jest nie tylko praca naukowa. Chcemy być rozumiani i docierać do
szerszych grup ludzi. Chcemy aby biotechnologia nie kojarzyła się tylko z kontrowersjami
etycznymi, klonowaniem, „wariatami” w białych kitlach i wszechobecnym GMO. Aby móc się
rozwijać potrzebujemy zrozumienia, chcemy więc takŜe zająć się promocją i popularyzacją
biotechnologii. Zapraszamy więc takŜe do wzięcia udziału w przygotowanym przez nas Dniu
Biotechnologii. PokaŜmy, Ŝe biotechnologia nie jest straszna, i Ŝe zajmuje się problemami w
naszym codziennym Ŝyciu. Zapraszamy tu nie tylko ludzi związanych z biotechnologią, ale
przede wszystkim ludzi, którzy wiedzą o niej niewiele, a chcieliby poznać ją od kuchni.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III
Biotechnologów. Szczegółowe informacje: http://www.kongresbiotech-2007.com.pl
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