Debata w ramach sympozjum SFINKS’19

Nauka w oparach absurdu
Czucie i wiara czy szkiełko i oko?

Droga Koleżanko,
Drogi Kolego,
majac
˛ na uwadze, że SFINKS to
nie tylko tylko referaty o naszych
badaniach (niezależnie od tego jak
pasjonujace
˛ sa),
˛ przypominamy
Wam o naszej corocznej debacie.
A przed debata˛ zachecamy
˛
do
czytania i słuchania:
1. R. Paura, Studies on the popular reception and
misconceptions of contemporary theoretical physics
(2019).

W

ydaje sie,
˛ że rozwój Internetu, bed
˛ acy
˛ niewat˛
pliwym sukcesem rozumu, bardziej niż
propagowaniu nauki sprzyja rozprzestrzenianiu
sie˛ teorii spiskowych, para- i pseudonaukowych. Czy to
wina nowych technologii, czy po prostu sieć wydobywa
z nas to, co naprawd˛e nas interesuje? Czy podział na
nauk˛e i pseudonauk˛e jest oczywisty i czym różnia˛ sie˛ one
miedzy
˛
soba?˛ A wreszcie: czy pseudonauka jest zła, a
jeśli tak, to czy i jak należy ja˛ zwalczać?
Naszymi goścmi bed
˛ a:˛
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2. M. Napiórkowski, Analfabetyzm matematyczny. Jak
pseudonauka wykorzystuje to, że nie umiemy liczyć
(2017).
3. M. Napiorkowski, Jak rozmawiać z ludźmi, którzy
wierza˛ w teorie spiskowe, czyli śmieszkowanie strategiczne (2017).

6. A. Stanisławska, P. Stanisławski, Co w naszych mózgach sprawia, że tak łatwo wierzymy w fałszywe informacje w internecie?, TOK FM (2019).
7. P. Stanisławski, Metoda demaskowania pseudonauki
według Richarda Feynmana (2016).
8. A. Stanisławska, P. Stanisławski, Jak obalić
antyszczepionkowe mity w erze błyskawicznych fake
newsów? , TOK FM (2019).

dr hab. Marcin Napiórkowski, wykładowca w Instytucie Kultury Polskiej UW. Autor
ksia˛żek: Mitologia współczesna, Władza wyobraźni
i Powstanie umarłych. Regularnie pisze na łamach
Tygodnika Powszechnego, na blogu, FB i Twitterze.

k Łukasz

Sakowski, biolog, dziennikarz
naukowy, organizator plebiscytu na Biologiczna˛ Bzdur˛e Roku, współzałożyciel polskiego Marszu dla
Nauki, tworzy bloga To tylko teoria.

4. Ł. Sakowski, Antyszczepionkowcy kiedyś i dziś. XIX,
XX i XXI wiek (2019).
5. Ł. Sakowski, Kim jest Séralini i jak zmanipulował
badanie wia˛żace
˛ GMO z nowotworami (2019).

dr inż. Tomasz Miller, fizyk matematyczny,
adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ, pisuje do Tygodnika Powszechnego.
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red. Aleksandra Stanisławska, dziennikarka, współprowadzaca
˛ audycje˛ Homo Science w
radiu TOK FM. Razem ze swoim me˛ żem, Piotrem
Stanisławskim, prowadza˛ bloga Crazy Nauka.
red. Justyna Suchecka, dziennikarka Gazety
Wyborczej specjalizujaca
˛ sie˛ w tematyce edukacji.
Współprowadzaca
˛ kanał Krótka Przerwa. Jej FB
i twitter.

W zwiazku
˛
z tym, że tylko najbardziej dociekliwi czytaja˛ małe literki na samym dole strony to właśnie tutaj zachecamy
˛
Was do przemyślenia pytań, jakie chcielibyście zadać naszym gościom.
To niepowtarzalna okazja, żeby nauka i pseudonauka spotkały sie˛ podczas jednej debaty.

