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w ogóle nie przed³o¿y stosownej dokumentacji geologicznej zarówno podlegaj¹cej zatwierdzeniu, jak i tzw. dokumentacji innych. W praktyce mo¿e to oznaczaæ wy³¹czenie
jawnoœci niektórych informacji pozyskanych w wyniku
wykonywania robót geologicznych, nawet na czas nieoznaczony. Rozwi¹zanie to zas³uguje na zdecydowanie
krytyczn¹ ocenê.
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Œrodowe spotkania z dziejami Ziemi
wyk³ady online w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie
Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie serdecznie zaprasza na wyk³ady online pt. Œrodowe
spotkania z dziejami Ziemi, które odbywaj¹ siê od 3 marca 2021 r. w ka¿d¹ œrodê, a¿ do wakacji. Cykl ten jest
poœwiêcony ró¿nym tematom z zakresu nauk biologicznych i nauk o Ziemi, takich jak: geologia, paleontologia,
biologia ewolucyjna i zoologia.
Spotkania maj¹ charakter otwarty i odbywaj¹ siê w ka¿d¹ œrodê o godzinie 18.00 na kanale YouTube
Wszechnica, prowadzi je dr Daniel Tyborowski. Archiwalne wyk³ady mo¿na ogl¹daæ
– na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpCe7I0x_h2GVPX1nY5CV_w
– oraz na stronie Muzeum Ziemi: http://mz.pan.pl/pl/wyklady-online/
Na najbli¿szych wyk³adach zostan¹ poruszone nastêpuj¹ce zagadnienia: dzia³anie ewolucji biologicznej
i powstawanie nowych gatunków, budowa i ewolucja wnêtrza Ziemi, za³o¿enia teorii tektoniki p³yt litosfery,
ewolucjê dewoñskich ryb pancernych, w trakcie ka¿dego z nich istnieje mo¿liwoœæ zadawania pytañ na czacie.
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