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Nauka i naukowcy w „sieci”

1. Internet

2. Sieć 2.0

3. Komunikacja naukowa

• Komunikatory

• Serwisy społecznościowe

• Narzędzia do tworzenia i analizowania treści



Social 
Media
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kreator 
treści)

Wzajemna 
relacja

Odbiorca 

(adresat 
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Infografika: opracowano na podstawie Wiktor, J. W., Komunikacja marketingowa. 
Modele, struktury, formy przekazu, s. 275. 



Internet: Social Media

AKTYWNOŚĆ POLAKÓW W SOCIAL MEDIA W 2014

https://www.marketing101.pl/marketing-w-social-media



Aktywność Polaków w social media w 2014
https://www.marketing101.pl/marketing-w-social-media#contents7



Facebook

Czy wiesz, że…

• 1 dzień na FB = 302.000.000 załadowanych 
zdjęć i obrazów

2.000.000.000  kliknięć w przycisk “lubię to.”



Facebook w Polsce 

Źródło: http://www.whysosocial.pl/2015/07/social-media-w-polsce-2015.html



Instagram

•W roku 2015 
najpopularniejszym hashtagiem 
była #love – został on użyty… 
800 milionów razy!
•80% - użytkownicy poza 
Stanami Zjednoczonymi
•Codziennie trafia tam 90 
milionów zdjęć (treści) 

Źródło: http://www.spidersweb.pl/2016/06/instagram-500-milionow-
uzytkwnikow.html



Hashtag na 
Instagramie

Źródło grafiki: http://www.postplanner.com/how-to-use-hashtags-on-
twitter-facebook-instagram-google-plus/



Analiza popularności  - „like” ważny w 
komunikacji naukowej?

Poddano analizie trzy profile na Instagramie:

• NASA, Brooklyn Museum, sciencedisplay 
Knowledge Is Power

Dwa na Facebooku:

• Science News Magazine, Muzeum Powstania 
Warszawskiego



Instagram – coś więcej niż hosting 
zdjęć



NASA - National Aeronautics and 
Space Administration

NASA pol. Narodowa 
Agencja Aeronautyki i 
Przestrzeni Kosmicznej

• Explore the universe 
and discover our home 
planet with the official 
NASA Instagram 
account www.nasa.gov

http://l.instagram.com/?e=ATNvEdfCSLZIuwSD4SQF40T2D6WuH4Fyb3KQgMyVdQb4CcoE3fhMv6L0816fRQ&u=http://www.nasa.gov/


Brooklyn Museum, Nowy York 

• Dobrze prowadzona i 
opracowana kampania -
wielokanałowa strategia 
działalność w social 
media. 



sciencedisplay Knowledge Is Power

• Obserwujących jest 
obecnie 4,1 miliona,

• postów w sumie 394,

• pierwszy post 
udostępniono 18 
grudnia 2013 roku,

• Wyświetleń postów od 
kilku tysięcy do 500 
000. 



Facebook – obecność jest podstawowa



Science News Magazine

https://www.facebook.com/sciencenews [dostęp:06.12.2016]

https://www.facebook.com/sciencenews


Science News Magazine

• Polubienia: 2 704 840.

• Osoby obserwujące: 
2 667 293.

Źródło grafiki: https://www.societyforscience.org/science-news
[dostęp:06.12.2016]

https://www.societyforscience.org/science-news


Muzeum Powstania Warszawskiego

https://www.facebook.com/1944pl/ [dostęp:06.12.2016]

https://www.facebook.com/1944pl/


Muzeum Powstania Warszawskiego

Ocena użytkowników:

• 4,8 na 5 gwiazdek/5,4 
tys. opinii



Podsumowanie

• „Narzędzia, którymi się posługujemy, mają na nas wpływ. 
Ten, kto trzyma młotek, wszędzie widzi gwoździe. Można 
powiedzieć, że młotek zmienia jego perspektywę, jednakże 
został stworzony przede wszystkim do wbijania gwoździ. 
Oczywiście można nim robić dużo więcej, lecz to nie od 
niego zależy, tylko od użytkownika. Należy o tym pamiętać, 
szczególnie gdy próbuje się opisać takie narzędzie, jakim 
jest Internet i ocenić jego wpływ na naukę”

• Kulczycki E. Nie tylko laboratorium i książki, czyli co robią 
naukowcy w sieci W: cittru.uj.edu.pl. 
http://www.cittru.uj.edu.pl/nimb-teksty/nie-tylko-
laboratorium-i-ksiazki-czyli-co-naukowcy-robia-w-sieci
[dostęp:05.12.2016]. 

http://www.cittru.uj.edu.pl/nimb-teksty/nie-tylko-laboratorium-i-ksiazki-czyli-co-naukowcy-robia-w-sieci
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