SINAPSIN NEVROZNANSTVENI SEMINAR 
junij 2016

MISEL POVE VEČ KOT TISOČ BESED
Dragi vedoželjneži in vsi, ki vas presune svet nevroznanosti!
Vabimo vas na zadnji letošnji seminarski dogodek, na katerem se bomo ukvarjali z mislijo in
jezikom.
Kaj je misel in iz česa nastane? Razmišljamo v besedah ali podobah in ali je res, da so meje
našega jezika meje našega sveta  v kolikšni meri jezik vpliva na oblikovanje misli in obratno?
Katera področja v možganih so odgovorna za mišljenje ter govor in kaj se zgodi, če se
poškodujejo? Kako pristopiti k preučevanju misli in jezika ter njunima povezavama?
Najprej nam bo doc. dr. 
Rok Žaucer z lingvističnega vidika predstavil odnos med mislijo in
jezikom. Nadaljeval bo 
Jurij Dreo
, dr. med. s pogledom na misel iz vidika nevroznanosti in
kognitivne znanosti. Zaključila bo doc. dr. 
Maja Rus Makovec
, dr. med., ki bo govorila o
vlogi in pojmovanju misli v psihiatriji ter s kliničnimi primeri predstavila motnje mišljenja in
njihovo obravnavo. Na koncu bo nekaj časa namenjeno vprašanjem in razpravi z občinstvom.
Kdaj:
ponedeljek, 20.6., ob 18:00
Kje:
Poligon kreativni center, Tobačna ulica 5, Ljubljana
Razmislite, če bi prišli, in povejte še drugim. Lepo vabljeni!
PREDAVATELJI
v 2015/16:
Grega Repovš
Alan Antičević
David B.
Vodušek
Irena Rahne
Otorepec
Ivan Bernik
Rok Jagodič

SiNAPSINI NEVROZNANSTVENI SEMINARJI
so redna strokovna srečanja, na katerih svoje delo predstavljajo že uveljavljeni
strokovnjaki, na kratko pa o aktualnih raziskavah spregovorijo tudi raziskovalci, ki
so znanstveno pot začeli šele pred kratkim. Seminarji ponujajo preglede zanimivih
raziskovalnih področij, predstavljajo aktualne nevroznanstvene dosežke iz
Slovenije in tujine ter odpirajo vpogled v tekoče raziskovalne projekte v Sloveniji.
Seminarji so namenjeni širši zainteresirani strokovni javnosti in spodbujanju novih
sodelovanj. Za usmerjanje in spodbujanje razprave po predavanjih skrbi vabljeni
strokovnjak  moderator.
Kadar nastopajo tuji predavatelji ali so med poslušalci tuji gostje, potekajo
seminarji v angleškem jeziku.
Predlogi za nove seminarje so dobrodošli! Pošljite jih na:
seminarji@sinapsa.org

.

