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Komunikacja naukowa

Rozumiana jako (Burns 2003):

„użycie odpowiednich umiejętności, mediów, 
czynności i dialogu, aby wywołać jedną lub więcej 
reakcji na naukę:

√świadomość,

√przyjemność lub inne reakcje uczuciowe,

√zainteresowanie,

√opiniowanie,

√zrozumienie nauki, jej treści, procesów i 

czynników zewnętrznych.”



Komunikacja naukowa

Może następować pomiędzy naukowcami, 
pośrednikami i innymi ludźmi (otoczeniem, 
społeczeństwem)

Pośrednicy (mediatorzy) popularyzując naukę 
przybliżają ją społeczeństwu.



Popularyzacja nauki

Stałe i dostosowane do odbiorcy informowanie o 
osiągnięciach naukowych.

Przekaz powinien zwracać uwagę na użyteczność 
nauki (np. poprzez przykłady zastosowania jej w 
codziennym życiu).

Poprzez popularyzację można wzbudzić 
zainteresowanie społeczeństwa nauką i w 
konsekwencji wzbudzić u niego potrzebę wiedzy.



Popularyzacja nauki

Korzyści płynące z popularyzacji nauki:
√zainteresowanie społeczeństwa nauką, szczególnie 

młodych ludzi,

√rozbudzenie w społeczeństwie potrzeby wiedzy, głodu 
informacji,

√łączenie nauki z życiem społecznym, gospodarczym czy 
politycznym,

√pomoc w przełożeniu języka specjalistycznego na 
zrozumiały dla ogółu społeczeństwa,

√przekazanie szerszemu kręgowi społeczeństwa wiedzy o 
dokonaniach naukowych, nowych odkryciach i o 
kierunkach prowadzonych badań w danym czasie,

√możliwość kreowania społeczeństwa opartego na wiedzy. 



Kanały przekazu 

popularyzujące naukę

√ propozycje 
współuczestnictwa (np. w 
eksperymentach 
naukowych),

√ projekty szkolne realizowane 
wspólnie z Uniwersytetami,

√ mobilne i interaktywne 
wystawy,

√ odwiedzanie centrów 
badawczych, Uniwersytetów, 
itp.

√ różne formy wymiany opinii,

√ konkursy i zawody np. dla 
uczniów,

√ gry interaktywne,

√ plakaty i filmy animowane 
przybliżające pojęcia 
naukowe,

√ personalizacja nauki,

√ teatry popularyzujące 
naukę.



Jednym z sposobów na popularyzację nauki przy 
wykorzystaniu niektórych z wymienionych 

kanałów komunkiacji (propozycję 
współuczestnictwa, mobilne i interaktywne 

wystawy, konkursy, plakaty, filmy animowane, 
teatry) są Noce Naukowców i Festiwale Nauki.



Noc Naukowców

Część ogólnoeuropejskiej idei Komisji 
Europejskiej z 2005 roku.

Wydarzenie odbywa się jednocześnie w 30 krajach 
Unii Europejskiej

Polskie uczelnie, instytuty badawcze (tak jak 
europejskie) otwierają się dla ogółu 
społeczeństwa w ostatni piątek września



Noc Naukowców - cele

√popularyzacja wizerunku naukowca, szczególnie 
wśród dzieci i młodzieży,

√ ukazanie świata nauki „od kuchni”, który nocą 
staje się nieznany i „owiany magią tajemnicy”,

√ukazanie odwiedzającym miejsc na co dzień nie 
dostępnych dla ogółu społeczeństwa –
Uniwersytetów, Centrów, Instytutów 
Badawczych itp.  



Noc Naukowców

Noce Naukowców w Polsce (m.in.):

√ Noc Naukowców Politechniki Śląskiej,

√ Śląska Noc Naukowców,

√ Małopolska Noc Naukowców,

√ Noc Naukowców Politechniki Poznańskiej,

√ Noc Naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego,

√ Europejska Noc Naukowców Olsztyn,

√ Europejska Noc Naukowców w Toruniu.



Noc Naukowców

Atrakcje towarzyszące Nocy Naukowców:
√wystawy (np. fotograficzne),

√pokazy (np. „Naturalne i sztuczne sorbenty w służbie 
ludzkości” – Noc Naukowców Politechniki Śląskiej)

√eksperymenty (np. Inżynieria Eksperymentalna – Noc 
Naukowców Politechniki Śląskiej, Przeróbka surowców 
dla odważnych – Małopolska Noc Naukowców),

√wykłady  (np. „Granie na emocjach” – Małopolska Noc 
Naukowców), 

√warsztaty (np. „Niezła para, czyli geometria z mechaniką” 
– Noc Naukowców Politechniki Śląskiej, „Jak to jest 
zrobione?” – Małopolska Noc Naukowców)

√konkursy (np. „Symulacja giełdy Papierów 
Wartościowych” – Małopolska Noc Naukowców)



Noc Naukowców

Plakat poznańskiej Nocy Naukowców 
2016

Źródło: https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/noc-
naukowcow-2016

Plakat Nocy Naukowców 
Politechniki Śląskiej 2016

Źródło: http://zstio.eu/noc-naukowcow/



Noc Naukowców

Mapka Nocy Naukowców – Polityka 
Poznańska 30 września 2016

Źródło: http://www.nocnaukowcow.pl/



Noc Naukowców

Małopolska Noc Naukowsów 2016 –
scena

Źródło: http://nocnaukowcow.malopolska.pl/galeria/



Noc Naukowców

Ogród Doświadczeń – Małopolska Noc 
Naukowców 2016

Żródło: http://nocnaukowcow.malopolska.pl/galeria/



Noc Naukowców

Pokaz bakterii na szkle –
Małopolska Noc Naukowców 2016

Źródło: http://nocnaukowcow.malopolska.pl/galeria/



Noc  Naukowców

Eksperymenty – Małopolska Noc Naukowców 2016
Źródło: http://nocnaukowcow.malopolska.pl/galeria/



Festiwal Nauki

Idea festiwalu  popularyzacja nauki przy użyciu 
mediów wszelkiego rodzaju, za pomocą 
konferencji, wydarzeń tematycznych, wykładów, 
warsztatów.  Bezpośrednie spotkania 
naukowców i społeczeństwa.

Pierwszy Festiwal Nauki odbył się w Edynburgu w 
1989 roku. Na terenie miasta miały miejsce 
dyskusje, podróże tematyczne, wystawy dla 
dzieci i dorosłych.



Festiwal Nauki

Rozwój nowych mediów (w tym Internetu) 
spowodował dynamiczny rozwój Festiwali Nauki.

Festiwale te:
√przybliżają  nowe osiągnięcia ogółowi 

społeczeństwa,
√wyjaśniają w ciekawy sposób terminy naukowe,
√oferują zajęcia praktyczne – wykonywanie 

eksperymentów przez uczestników festiwalu.

Dziś Festiwale Nauki organizowane są na całym 
świecie, w tym w kilkudziesięciu państwach 
Europy.



Festiwal Nauki

Pierwszy Festiwal Nauki w Polsce odbył się we 
wrześniu 1997 roku na Uniwersytecie Warszawskim.

Od tego czasu poza Warszawą odbywa się w wielu 
dużych ośrodkach akademickich (np. Wrocławiu, 
Krakowie, Katowicach czy Lublinie).

Festiwale Nauki w Polsce organizowane są przez 
pojedyncze jednostki lub związki uczelni czy 
instytucje powstałe specjalnie w celu organizowania 
tych wydarzeń.

Niektóre polskie Festiwale Nauki należą do 
Europejskiego Stowarzyszenia Popularyzatorów 
Nauki.



Festiwal Nauki

Wydarzenia podczas Festiwali Nauki:
√spektakle teatralne (np. „Ożenek” Gogola – Festiwal 

Nauki w Krakowie),
√koncerty,
√Wieczory z Nauką (Festiwal Nauki w Warszawie)
√dyskusje, wykłady (np. „Matematyka w biologii: 

osiągnięcia i wizerunek – Festiwal Nauki w Warszawie),
√warsztaty (np. „Statystyka wokół nas” – Opolski Festiwal 

Nauki),
√gry (np. Zabawa Logiczna – Dolnośląski Festiwal Nauki),
√Jarmark Wiedzy (Śląski Festiwal Nauki),
√Muzyczny Tramwaj (Śląski Festiwal Nauki),
√wystawy (np. interaktywne),
√pikniki naukowe (Opolski Festiwal Nauki),
√konkursy (np. „Wynalazki przyszłości – czyli jak ułatwić 

życie ludzi – Opolski Festiwal Nauki).



Festiwal Nauki

Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach
Źródło: 

https://www.facebook.com/749374248522351/photos/pcb.983586071767833/983585141767926/?type=3&t
heater



Festiwal Nauki

Kawiarenka Młodego Naukowca – Dolnośląski Festiwal Nauki 2015
Źródło: http://www.festiwal.wroc.pl/galeria-2015/picture.php?/43/category/5



Festiwal Nauki

Jarmark Wiedzy – Śląski Festiwal Nauki 2016
Źródło: http://www.studenckifestiwalnauki.us.edu.pl/index.php/galeria



Festiwal Nauki

Muzyczny Tramwaj – Śląski Festiwal Nauki 2016
Źródło: 

https://www.facebook.com/Festiwal.Nauki.US/photos/a.1329054150480408.1073741840.171611492891352/13290
54233813733/?type=3&theater



Festiwal Nauki

Piknik naukowy – Opolski Festiwal Nauki 2015
Źródło: http://festiwal.po.opole.pl/gallery.php?id=20
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