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Wstęp

W 1975 roku przeprowadzono w Wielkiej Brytanii badania opinii czytelników pi
sma „New Scientist” na temat funkcji i wizerunku uczonego. Wynik był nieco zaska
kujący, zwłaszcza dla samych uczonych, którzy na ogół uważają się za ludzi przystęp
nych, towarzyskich, otwartych, niekonwencjonalnych, społecznie odpowiedzialnych, 
popularnych i mających szerokie zainteresowania. Tymczasem z opinii badanych wy
łonił się całkowicie odmienny wizerunek uczonego. Wspomniane badania stały się 
ważnym impulsem do wnikliwszych badań nad tą problematyką, jak również do podję
cia działań na rzecz poprawienia istniejącego stanu rzeczy. 

Podobne badania prowadzone w Polsce do połowy lat osiemdziesiątych XX stulecia 
wykazywały, że uczeni darzeni byli przez lata dużą społeczną estymą. Ludzi zajmują
cych się nauką uważano za autorytety w różnych dziedzinach życia, a zawód uczonego 
wymieniano jako jeden z obdarzanych największym społecznym zaufaniem. W ostat
nim dziesięcioleciu pojawiły się jednak niepokojące zmiany, które prowadzą do po
wolnego dewaluowania się prestiżu uczonych w oczach społeczeństwa. Nietrafne 
działania społeczno-polityczne podejmowane przez wielu uczonych, niekorzystne dla 
nich doniesienia mediów na temat ich dodatkowych zatrudnień oraz pogłębiający się 
kryzys w dziedzinie badań naukowych powodują gwałtowne obniżanie się poziomu 
poszanowania, jakim kiedyś darzeni byli ludzie nauki. Dla prawie 1/3 Polaków, jak 
podaje W. Sitek, uczony jest człowiekiem innym od reszty „śmiertelników”, przez 
wzgląd na swoje cechy społeczno-obyczajowe. Pogląd ten konkuruje z dwoma innymi: 
„uczony to niezaradny, roztargniony i oderwany od życia badacz” oraz „uczony to 
człowiek bogaty, dobrze ubrany i dużo jeżdżący po świecie”1. 

1 W. Sitek, Pozaprofesjonalny obraz nauki Jako problem socjologii kultury, Wyd. UWr, Wrocław 1988, 
s. 193-206.

2 J. Goćkowski, Uniwersytet i tradycja w nauce, Wyd. i Drukarnia Secesja, Kraków 1999, s. 370.

Od wybuchu pierwszych bomb atomowych w znaczący sposób zmienił się (głównie 
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach rozwiniętych) społeczny i polityczny sto
sunek społeczeństwa do nauki. Wzrosła liczba osób gotowych poświęcić się karierze 
naukowej, wzrosły budżety na badania naukowe, wzrosło również zainteresowanie 
szerszej publiczności odkryciami naukowymi. Mówi się nawet o kulturze opartej na 
nauce, przez co J. Goćkowski rozumie specyficzny „stan społeczeństwa, równoznacz
ny z trwałą, powszechną i znaczącą obecnością wiedzy naukowej w edukacji i techno
logii na różnych polach życia zbiorowego”1 2. Doprowadziło to do stanu swoistego za
chłyśnięcia się wszechobecną „naukowością”, która uprawomocnia różnorodne zjawi
ska, od spraw wielkiej wagi po reklamę produktów (tzw. atesty uczonych lub 
towarzystw naukowych). I jeśli nawet znajomość faktów naukowych jest obecnie 
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znacznie większa niż kilka lat temu, to powszechne rozumienie natury badań nauko
wych pozostawia wiele do życzenia.

W wielu raportach oświatowych, co podkreśla J. Półturzycki, zwraca się uwagę na 
fakt, że współczesny człowiek odczuwa duże zagrożenie ze strony przeobrażeń na
ukowo-technicznych, które przybierają coraz większe tempo i coraz szybciej prze
kształcają nasze życie3. Najważniejsze w tej sytuacji wydaje się upowszechnianie kul
tury naukowo-technicznej, od której nie można uciec, a z którą jedynie można się 
oswoić. Edukacja współczesnego człowieka przebiega na różnorodnych płaszczyznach, 
z czego edukacja szkolna staje się coraz mniej znaczącą perspektywą w gromadzeniu 
informacji o otaczającym nas świecie. Jak to określił M. Malewski, edukacja współ
czesnego człowieka „roztopiona jest w świecie życia”, tzn. w codzienności, z której 
każdy człowiek czerpie coraz to nowe doświadczenia, nieustannie się doskonaląc.

3 J. Półturzycki, Współczesne przemiany kształcenia postulowane w dokumentach edukacyjnych i ich 
znaczenie dla rozwoju szkolnictwa [w:] Przemiany szkolnictwa wyższego u progu XXI wieku, red. Z. Kru
szewski, Wyd. Naukowe Novum, Płock 1999, s. 15-28.

Głównym celem dociekań i analiz zawartych w niniejszej pracy jest działalność 
współczesnych nauczycieli akademickich (uczonych) w obszarze popularyzacji wiedzy 
naukowej. Tak określony problem ujęty został pod kątem szczegółowego rozpoznania 
obszarów pozauczelnianej (równoległej) działalności pracowników naukowych szkół 
wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem działań dydaktycznych, naukowych 
i społeczno-politycznych, które podejmowane są poza obowiązkami wynikającymi ze 
stosunku pracy w uczelni macierzystej. Obszary te stanowią swoistą mapę, na której 
widocznie rysują się zakresy i kierunki pozauczelnianej aktywności współczesnych 
polskich nauczycieli akademickich.

Uzasadniając wybór tematu opracowania i jego ujęcie, należy stwierdzić, że popu
laryzacja nauki stanowi niezwykle istotny obszar działań, który winien się znaleźć 
w szerszym polu zainteresowań badaczy różnych specjalności, głównie zaś pedago
gów. Szczególną rolę w działalności tego rodzaju odgrywają nauczyciele akademiccy, 
a zakres ich oddziaływania znacznie się w ostatnich dziesiątkach lat rozszerzył i uległ 
wielu przemianom. Wdrażanie wyników badań w praktyce czy działania doradcze stały 
się obecnie częścią programu upowszechniania osiągnięć naukowych. Do aktywności 
o charakterze popularyzatorskim autorka zalicza wszystkie działania uczonego, dzięki 
którym może on przekazać środowisku pozauczelnianemu osiągnięcia naukowe swojej 
dyscypliny oraz wyniki swoich poszukiwań badawczych. Istotne wydaje się także 
promowanie naukowej perspektywy poznawania różnorodnych zjawisk i rozwiązywa
nie, przez odwoływanie się do niej, „problemów życia codziennego”.

W tytule opracowania pojawia się pojęcie „wiedza”, które jest jednak utożsamiane 
dla potrzeb pracy z terminami „nauka”, „wiedza naukowa” oraz „informacja nauko
wa”. Wiedza może mieć bowiem wiele odmian i, jak w innej części pracy zostanie 
zauważone za J.H. Newmanem, spotkać można takie jej rodzaje, które nie mają cha
rakteru naukowego. Gdyby rozdzielnie traktować pojęcia „nauka” i „wiedza”, to różni
ca między nauką a wiedzą polegałaby na tym, że w upowszechnianiu nauki na czoło 
wysuwa się kontekst odkrycia naukowego, a w upowszechnianiu wiedzy - jego uza
sadnienie. Pojawiają się również stwierdzenia, że nauka jest działalnością mającą na 
celu pozyskiwanie nowej wiedzy. Uzyskanie wiedzy naukowej stanowi z jednej strony 
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podstawowy cel nauki, a z drugiej strony jest jej najważniejszym rezultatem. J. Szcze
pański mówi nawet, że wiedza jest wytworem nauki. Oba rodzaje działalności autorka 
wpisuje w zakres popularyzacji wiedzy i nauki.

Praca stanowi wprowadzenie w teoretyczne podstawy popularyzacji wiedzy i nauki, 
poświęcone w szczególności analizie:

- pojęć wiedzy, nauki, popularyzacji, upowszechniania;
- celów, treści i stylów popularyzacji nauki, rodzajów działań popularyzatorskich;
- psychologiczno-pedagogicznych aspektów popularyzacji nauki.
Zawiera także rys historyczny interesującego nas zagadnienia na tle funkcjonowa

nia wybranych instytucji i organizacji z przeszłości, których działania w jak najwięk
szym stopniu zawierały elementy popularyzowania wiedzy. I tak wyszczególnione 
zostały uniwersytety, stowarzyszenia społeczno-oświatowe i towarzystwa naukowe, 
podejmujące się takich działań w okresie zaborów, latach międzywojennych oraz 
w okresie Polski Ludowej. Przeanalizowanie tradycji poddanego rozpoznaniu zjawiska 
nastręczało nie lada trudności, gdyż działania popularyzatorskie były przez długi okres 
działalnością poboczną różnych instytucji oświatowo-kulturalnych i organizacji spo- 
łeczno-naukowych. Tradycje popularyzacji wiedzy są więc wpisane w historię działal
ności szkolnictwa różnych szczebli oraz historię działań stowarzyszeń społeczno- 
-oświatowych i towarzystw naukowych.

W analizie wyników badań zwracano przede wszystkim uwagę na:
- główne rodzaje aktywności nauczycieli akademickich na uczelni macierzystej; 

szczegółowemu opisowi poddano aktywność naukową oraz zajęcia dydaktyczne 
realizowane na macierzystej uczelni, a także obowiązki wychowawcze wobec 
studentów nakładane na nauczycieli akademickich i obowiązki administracyjne 
wynikające z zajmowanego stanowiska;

- pozauczelnianą działalność nauczycieli akademickich; scharakteryzowano 
główne rodzaje działań podejmowanych poza uczelnią macierzystą; instytucje, 
z którymi w tym zakresie współpracują uczeni oraz formy tej współpracy; za
stanawiano się także nad związkami pomiędzy pozauczelnianą działalnością na
uczycieli akademickich a zadaniami naukowo-dydaktycznymi realizowanymi na 
uczelni macierzystej;

- „równoległą” działalność naukową i dydaktyczną nauczycieli akademickich, ze 
szczególnym uwzględnieniem specyfiki roli uczonego jako eksperta w dziedzi
nie opiniowania projektów, uczestnictwa w gremiach doradczych i konsultacyj
nych, działań w komisjach eksperckich, ekspertyz wykonywanych przez na
uczycieli akademickich oraz działań uczonych w radach redakcyjnych;

- działalność o charakterze społecznym i politycznym nauczycieli akademickich 
(uczestnictwo nauczycieli akademickich w stowarzyszeniach, pełnione w nich 
funkcje oraz działania, w które badani szczególnie się w tych organizacjach an
gażują) oraz stopień zaangażowania uczonych w działania o charakterze poli
tycznym.

W pracy odnajdziemy także część poświęconą analizie działań podejmowanych 
przez współczesnych organizatorów popularyzacji, głównie przez nowoczesne media 
oraz współczesne uczelnie wyższe (studia otwarte, festiwale nauki). Zwrócono także 
uwagę na działania stowarzyszeń i instytucji statutowo zajmujących się obecnie popu
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laryzacją nauki w Polsce. Dostrzeżono tutaj również udział nauczycieli akademickich 
w tego rodzaju przedsięwzięciach.

Pracę zamyka rozdział stanowiący próbę określenia roli nauczycieli akademickich 
w popularyzacji wiedzy. Zwrócono w nim uwagę na zagadnienie „trzeciej kultury” 
oraz dookreślono znaczenie pozauczelnianych (równoległych) działań nauczycieli 
akademickich w kontekście współczesnych działań popularyzatorskich. Rozdział ten 
stanowi nadto próbę wskazania na możliwości pełniejszego prezentowania dorobku 
naukowego nauczycieli akademickich w określonym środowisku społecznym. Wydaje 
się bowiem, że szersze zaangażowanie się uczonych w działania o charakterze poza- 
uczelnianym (równoległym), ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia populary
zatorskiego, może w znacznej mierze poprawić społeczne rozumienie „nauki” oraz 
stosunek społeczeństwa do tego, jakże istotnego, elementu naszej kultury.



I. Teoretyczne podstawy popularyzacji wiedzy i nauki

1. Wiedza a nauka

Nauka jest zjawiskiem niezwykle złożonym, przez co bardzo trudnym do zdefinio
wania. Nic też dziwnego, że myśliciele zmagali się z jego określeniem już od starożyt
ności.

Za S. Kamińskim przyjąć możemy, że „wyrazem nauka posługujemy się, naj
ogólniej mówiąc, w celu oznaczenia pewnego rodzaju działalności umysłowej lub 
umysłowo-fizycznej”1. Działalnością tą jest poznanie, którym określimy aktywność 
psychiczną, polegającą na „wprowadzaniu w pole świadomości informacji o czymś”1 2. 
Planowe, wieloaspektowe i wyspecjalizowane poznanie stanowić będzie naukę. Dla 
głębszego przyjrzenia się temu terminowi zastosować możemy analizę trzech desy- 
gnatów, które są z nauką nierozerwalnie złączone, a będą to: elementy formalnego 
poznania, poznanie jako takie oraz poznanie wraz z układem kulturowej rzeczywisto
ści, w której ono występuje i z którą wiąże się bezpośrednio. Za S. Kamińskim przed
stawić można schemat dalszego zróżnicowania wymienionych trzech grup desygnatów 
terminu „nauka”:

1 S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcia nauki i klasyfikacja nauk, Tow. Nauk. KUL, Lublin 1992, s. 13.
2 Tamże, s. 13.

I. Niektóre elementy formy pewnego rodzaju poznania:
1. Język jako formalny aspekt systemu naukowego.
2. Metoda jako sposób naukowego badania i systematyzowania.
3. Instytucja jako pewna forma organizacyjna uprawiania nauki.

II. Poznanie pewnego rodzaju:
A. O charakterze odkrywczym (obiektywnie twórczym).

1. Poznawcza działalność wsobna lub przechodnia - badanie naukowe.
2. Poznawczy rezultat (wytwór) tej działalności:

a) subiektywny (wewnętrzny),
- stan umysłu - zasób inwencyjnie zdobytej wiedzy naukowej,
- sprawność umysłowa - odkryta umiejętność pracy naukowej,

b) obiektywny (zewnętrzny) - system odkrytych prawd naukowych, teoria naukowa.
B. O charakterze nieodkrywczym (kształcącym).

1. „Przedmiot” uczenia się lub nauczania:
a) treść poznawcza (np. wiadomości, dyscyplina, poglądy, doktryna, system wierzeń 

religijnych albo wskazań moralnych),
b) poznawczy aspekt działania, którego uczymy się albo nauczamy (np. jazda samo

chodem, terminowanie) albo poznawczy aspekt czegoś, co poucza (np. morał, prze
stroga).
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2. Proces uczenia się lub nauczania (np. studia, edukacja, lekcja, szkolenie).
3. Rezultat uczenia się lub nauczania (np. zasób wiadomości, erudycja, umiejętność, sztu

ka, kunszt).
III. Dziedzina kultury, obejmująca jako główny składnik poznanie twórcze, systematycznie zdo

byte, uzasadnione racjonalnie i wyrażone w języku informatywnym oraz samodoskonalące 
się3.

3 Tamże, s. 14-15.
4 J.H. Newman, Idea uniwersytetu, tłum. P. Mroczkowski, PWN, Warszawa 1990, s. 132.
5 Tamże, s. 132.
6 Tamże, s. 133-134.

Według autora wszystkie wymienione grupy desygnatów mogą być nazywane 
nauką, chociaż nie dotyczą tego samego rodzaju poznania za każdym razem. Anali
za taka nie wyczerpuje jednak wszystkich sposobów użycia tego terminu. Nauka może 
jeszcze, według S. Kamińskiego, jawić się jako pewien język, pewne poznanie lub jako 
pewien przedmiot.

Dla precyzyjnego określenia interesujących autorkę zagadnień istotne wydaje się 
wyjaśnienie różnic między pojęciami „nauka” i „wiedza”. „Prawda jest celem wiedzy 
wszelkiego rodzaju” - tak twierdził angielski filozof i teolog J.H. Newman, który przez 
prawdę rozumie fakty i ich relacje:

Wszystko, co istnieje, tak jak umysł ludzki to z uwagą spostrzega, tworzy jeden wielki system, 
względnie złożony fakt, to zaś rozdziela się na nieokreśloną ilość faktów szczegółowych, które 
stanowiąc części pewnej całości, mają ze sobą wzajemnie niezliczone relacje wszelkiego rodzaju. 
Wiedza polega na percypowaniu tych faktów, już to w nich samych, już to we wzajemnych ich 
ustawieniach i wpływie na siebie. (...) Otóż nie jest niczym szczególnie dziwnym, że umysł ludz
ki, przy wszystkich swoich zdolnościach, nie zdoła objąć całego tego ogromnego faktu .jednym 
wejrzeniem”, zapanować nad nim poznawczo od razu4.

Stąd też potrzeba cząstkowego spojrzenia i dokonywania abstrakcji, za pomocą któ
rych umysł wybiega ku swojemu przedmiotowi - i to nazywa się naukami.

Obejmują one, zależnie od wypadku, większe lub mniejsze wycinki pola wiedzy. Czasem rozcią
gają się daleko i szeroko, ale powierzchownie, niekiedy skupiają się dokładnie na poszczególnych 
dziedzinach, innym razem zajmują łącznie jedną i tę samą część, czasem znowuż wspólnie obej
mują jakąś jedną partię, ustawiając się po jednej stronie bądź rozbiegając się w absolutnie prze
ciwne kierunki5.

Nauki są zatem

rezultatami procesów myślowych tyczących jednego i tego samego przedmiotu, jednej i tej samej 
materii, rozważanych w różnych aspektach. (...) Wynika z tego, że z jednej strony potrzebują 
wszystkie po kolei pomocy zewnętrznej z tytułu swojej niepełności, a z drugiej, że są w możności 
udzielić sobie wzajemnie tej pomocy, raz z powodu swojej niezależności, która każdej z nich 
przysługuje, a po wtóre dlatego, iż wiąże je jednak wspólny przedmiot, wspólna materia6.

W literaturze przedmiotu definiuje się pojęcie „wiedza” jako nadrzędne dla zespołu 
wiadomości potocznych, umiejętności i nauki, mówi się również o wiedzy naukowej. 
Najpowszechniejszym jednak jej typem jest wiedza potoczna (zdroworozsądkowa, 
przednaukowa). Obejmuje ona, jak podaje S. Kamiński, wszelkie informacje, które 
wyrastają bezpośrednio z życia codziennego oraz powstają doraźnie i bezplanowo, 
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a które cechuje utylitaryzm, subiektywizm, względność, wieloaspektowość i niedo
kładność.

Dla F. Znanieckiego „wiedzą w znaczeniu kulturowym jest każdy bardziej lub 
mniej spójny system idei, uważany za prawdziwy przez podzielających go myślicieli”7. 
Autor ten wyróżnia w swoich pismach następujące rodzaje wiedzy: pragmatyczną, 
moralną teologiczną filozoficzną i naukową.

7 F. Znaniecki, Teraźniejszość i przyszłość socjologii wiedzy [w:] Społeczne role uczonych, PWN, War
szawa 1984, s. 482.

Rozliczne braki w wiedzy potocznej stały się jednym z bodźców powstania i roz
woju nauki. Od XIX wieku często dyskutowanym zagadnieniem są relacje między 
poznaniem potocznym a wiedzą naukową i choć nie da się zaprzeczyć, że wiele ist
niejących nauk wyrosło z zainteresowań praktycznych, to w nauce chodzi głównie 
o stopniowe likwidowanie mętności pojęć potocznych. Podczas gdy wiedza potoczna 
jest przeważnie oczywista i cechuje się aktualną niepodważalnością to jak podaje 
S. Kamiński za M. Bungem, ustalenia naukowe są zawsze prowizoryczne, niepewne, 
hipotetyczne.

Nauka bywa również zestawiana z mądrością. Już w starożytności podkreślano, że 
znamionami tej wiedzy są dogłębność i praktyczność, nie tylko wielość informacji. 
Mądrością określić można więc za S. Kamińskim wiedzę najwyższą najbardziej 
podstawową ugruntowaną ostatecznie, z jednoczesną umiejętnością stosowania jej 
w postępowaniu.

W ostatnim stuleciu nauka weszła w fazę, którą nazywa się rewolucją naukowo- 
-techniczną. Nastąpił bowiem ogromny wzrost liczby dyscyplin naukowych i jest ich 
obecnie ponad 4 tysiące. Pojawiają się równocześnie tendencje do integracji dyscyplin 
poprzez badania zespołowe w praktyce oraz tworzenie nowych dyscyplin na „styku” 
tradycyjnych. Bardzo szybko doskonali się aparatura badawcza, świadcząca o ścisłym 
powiązaniu nauki z techniką. XX wiek to epoka twórczych hipotez, dzięki którym 
nauka przeżywała kryzysy, przewroty i na nowo się odradzała. Wskutek tych przeobra
żeń zwiększył się ogromnie przedział między wiedzą potoczną a poznaniem nauko
wym. Tezy współczesnej nauki przestały być przekładalne na język potoczny (głównie 
dzięki matematyzacji i formalizacji wiedzy), a wizja świata prezentowana przez naukę 
odbiega znacznie od zdroworozsądkowych wyobrażeń o rzeczywistości.

Wzrosło tempo praktycznego zastosowania wynalazków naukowych, co pociąga za 
sobą szybkie starzenie się techniki. Powstały więc wyspecjalizowane instytuty badaw
cze, które realizują szczegółowe projekty branżowe. Uniwersytety stały się instytucja
mi oświatowo-wychowawczymi, badaniami zajmują się głównie instytuty badawcze. 
Według S. Kamińskiego, wszystko to prowadzi do industrializacji nauki. Staje się ona 
przemysłem, wprawdzie niewielkim, ale kluczowym i bardzo kosztownym. Nauka 
i technika, które kiedyś były głównie mądrością i umiejętnością funkcjonują dziś na 
zasadach przedsiębiorstw.

W konsekwencji nauka i technika odgrywają dzisiaj dominującą rolę w społeczeń
stwie i kulturze. Są one podstawowym czynnikiem rozwoju dorobku i szczęścia czło
wieka oraz instrumentem kształtowania wszelkich form życia zbiorowego. Dzisiejszy 
człowiek uzależniony jest całkowicie od osiągnięć nauki i techniki. Pojawiły się więc 
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postulaty zaangażowania nauki w optymalne kierowanie rozwojem cywilizacji (dla 
dobra ludzkości), co wiąże się z wychowaniem człowieka do rozsądnego traktowania 
osiągnięć nauki i techniki.

Gwałtowne zmiany zaczęły zachodzić zarówno w obrębie samej nauki, jak i w spo
sobie jej uprawiania. Dzieje teorii nauki można streścić, według S. Kamińskiego, 
wskazując cztery najbardziej podstawowe fazy w pojmowaniu poznania naukowego. 
W starożytności, głównie za sprawą Arystotelesa, ukształtowała się klasyczna koncep
cja wiedzy unitarnej jako teorii intuicyjno-dedukcyjnej. Stopniowa emancypacja nauk 
szczegółowych i postępy matematyki doprowadziły do utworzenia w XVII wieku po
jęcia wiedzy naukowej jako teorii dedukcyjnej, opartej na wynikach testowanej empi
rycznie analizy ilościowej świata. Następna fundamentalna koncepcja wiedzy nauko
wej zrodziła się dzięki pozytywistom, według których nauka dotyczyła wyłącznie zda
rzeń ujętych w doświadczeniu zewnętrznym i zmierzała do uchwycenia ich 
prawidłowości w drodze indukcji i weryfikacji empirycznej. Na przełomie XIX i XX 
wieku podjęto histoiycznie i teoretyczne uzasadnioną krytykę pozytywistycznej kon
cepcji nauki, co doprowadziło do powstania czwartej fundamentalnej koncepcji nauki. 
Za punkt wyjścia przyjmuje się tutaj nie mechanicznie nagromadzone obserwacje, lecz 
twórczo ujętą problematykę, która rodzi się na gruncie całej dotychczasowej wiedzy. 
Głównym zadaniem nauki jest śmiałe wysuwanie możliwie jak najogólniejszych hipo
tez wyjaśniających, które oparłyby się krytyce. Aktualny stan wiedzy naukowej po
szczególnych dyscyplin traktowany jest jako jeden z możliwych punktów wyjścia na 
drodze do dokonywania doskonalszych wyjaśnień.

M. i S. Ossowscy proponują podział nauki według następujących kryteriów: tego, 
kto naukę tworzy, czynności prowadzących do wytworzenia nauki oraz nauki jako 
gotowego ludzkiego wytworu. Inny podział może być dokonany dzięki odpowiedzi na 
pytania: czym jest nauka, jak nauka powstaje oraz jakie ma skutki.

M. i S. Ossowscy dokonują rozróżnienia w definiowaniu pojęcia „nauka”, ważnego 
z punktu widzenia podejmowanej w niniejszym opracowaniu problematyki. Do pierw
szej grupy zagadnień związanych z nauką zaliczają te, które dotyczą analizy pojęcia 
„nauka”, jego klasyfikacji oraz obejmują ogólne rozważania metodologiczne, przyna
leżące filozofii nauki. Do grupy drugiej włączają dział badań naukoznawczych okre
ślanych jako psychologia nauki, obejmujący zagadnienia rozwoju psychicznego uczo
nego, wyróżnienia typów badaczy, psychologicznej analizy czynności badawczych 
i etapów twórczości naukowej. W trzeciej grupie „nauka” występuje na tle życia spo
łeczno-kulturowego; nazywa się ten kierunek socjologią nauki. Mieszczą się tutaj za
gadnienia związane ze współdziałaniem nauki z religią i sztuką, z systemem ekono
micznym, prawodawstwem i moralnością. Czwarta grupa to zagadnienia o charakterze 
praktyczno-organizacyjnym. Wymienić tutaj można kwestie związane z potrzebami 
organizacyjnymi nauki, polityką państwa w stosunku do nauki, organizacją wyższych 
uczelni i instytutów badawczych, popularyzacją nauki, ochroną własności intelektual
nej itp. Piąta, ostatnia grupa spraw to zagadnienia o charakterze historycznym8.

S. Ossowski, O nauce [w:] Dzieła, t. 4, PWN, Warszawa 1967, s. 90-95.

Nauk o nauce jest więc bardzo wiele. Jej fenomen może być rozpatrywany z roz
licznych perspektyw. W niniejszym opracowaniu interesować nas będzie czwarta gru
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pa zagadnień wymienianych przez M. i S. Ossowskich - czyli kwestie organizacyjno- 
-praktyczne. Do nich bowiem włączone zostało u cytowanych autorów zjawisko po
pularyzacji nauki.

2. Popularyzacja wiedzy/nauki - próby definiowania

Próba dookreślenia pojęcia popularyzacji nauki wymaga odwołania się na początku 
do najprostszej słownikowej definicji tego zjawiska. Słownik języka polskiego określa 
popularyzację, jako „rozpowszechnianie, uprzystępnianie szerokiemu ogółowi nauki, 
sztuki, wiedzy o czymś”. Popularyzować to tyle co „rozpowszechniać określoną wie
dzę wśród szerokich kręgów społeczeństwa; wykładać lub publikować coś w formie 
przystępnej, zrozumiałej dla niespecjalistów”9. Z kolei Słownik wyrazów obcych zawie
ra następujące wyjaśnienia przy interesujących autorkę hasłach:

’ Słownik języka polskiego, t. II, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1979, s. 818.
10 Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1993, s. 683.
11 W. Kopaliński, Słownik wydarzeń, pojęć i legendXX wieku, PWN, Warszawa 1999, s. 326.
12 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984, s. 332.

- popularyzacja to „uprzystępnianie ogółowi, rozpowszechnianie nauki, sztuki, 
wiedzy o czymś”;

- popularyzować to tyle co: „rozpowszechniać określoną wiedzę wśród szerokich 
kręgów społeczeństwa”;

- popularnonaukowy to: „(popularny + naukowy), przedstawiający zagadnienia 
naukowe w sposób przystępny, zrozumiały dla ogółu; popularyzujący naukę”10 11.

Definicje te łączą popularyzację z uprzystępnianiem i upowszechnianiem.
W Słowniku wydarzeń, pojęć i legend XX wieku W. Kopaliński przy haśle „popula

ryzacja nauki” pisze o tym zjawisku (z czym trudno się zgodzić) jako szczególnym dla 
minionego wieku.

Rewolucyjne osiągnięcia myśli naukowej, takie jak teoria względności, czy teoria kwantów, opie
rające się na pojęciach matematycznych, zrozumiałych dla niewielkiego grona osób, sprawiły, że 
szkoła przestała nadążać za postępami fizyki i matematyki, a przepaść między nauką a szerokim 
ogółem stworzyła coś w rodzaju analfabetyzmu naukowego11.

Są to główne powody, dla których popularyzacja nauki stała się tak ważnym ele
mentem w edukacji społeczeństw, szczególnie po II wojnie światowej. Znaczącą rolę 
odegrały, jak pisze autor, muzea naukowe, książki pisane przez uczonych dla laików 
oraz wielonakładowe periodyki popularnonaukowe. W. Kopaliński również utożsamia 
popularyzację z upowszechnianiem.

W Słowniku pedagogicznym W. Okonia, odnajdujemy tylko pojęcie „upowszech
niania wiedzy” (nie jest definiowane pojęcie „upowszechniania nauki”), przez które 
autor rozumie

działalność zmierzającą do przyspieszenia postępu za pośrednictwem udostępnienia osiągnięć na
uki szerokim rzeszom społecznym, a przede wszystkim tym, których dostęp do wiedzy naukowej 
jest ze względów społecznych lub terytorialnych ograniczony12.
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Treść cytowanej definicji uległa w obecnej rzeczywistości częściowej dezaktualiza
cji. W mniejszości są bowiem tereny lub środowiska, dla których dostęp do wiedzy na
ukowej jest ograniczony, a coraz większym problemem staje się powszechne zagubie
nie bądź też niechęć do zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi.

Autorzy Encyklopedii oświaty i kultury dorosłych, prezentując definicję populary
zacji nauki, techniki i sztuki, mówią, że jest to „działalność oświatowa, dzięki której 
nauka, technika i sztuka są udostępnianie, uprzystępniane i upowszechniane wśród 
społeczeństwa w systemie pozaszkolnym”13. A. Bron-Wojciechowska, autorka opra
cowanego dla Encyklopedii hasła, podaje, że w literaturze przedmiotu część badaczy 
używa określeń „popularyzacja” i „upowszechnianie” zamiennie, część zaś, przeciw
stawia sobie te dwa terminy. Według S. Szumana popularyzacja jest udostępnianiem, 
uprzystępnianiem i upowszechnianiem. Udostępnianie to stwarzanie przeciętnym lu
dziom fizycznych możliwości korzystania z muzeów, uczelni, domów kultury, biblio
tek. To publikowanie książek i czasopism w dużych nakładach. Uprzystępnianie zasa
dza się na odpowiednim do możliwości intelektualnych odbiorców czy do ich wy
kształcenia doborze form popularyzacji. Upowszechnianie łączy w sobie dwa po
przednie pojęcia, akcentując szczególnie swoje podstawowe założenie, jakim staje się 
tutaj dotarcie do jak największej rzeszy odbiorców.

13 Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, red. K. Wojciechowski, Wyd. Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986, s. 232.

M S. Karaś, Tradycje i perspektywy upowszechniania wiedzy, „Edukacja Dorosłych”, 1995, nr 4/5, s. 94.
15 B. Suchodolski, Perspektywy popularyzacji nauki [w:] Teoria i praktyka upowszechniania wiedzy, 

red. W. Okoń, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979, s. 34.

Współcześnie, jak pisze S. Karaś, „udostępnianie wiedzy rozumiane jest nie tylko 
jako ułatwianie rozumienia różnych dziedzin nauki szerokiemu ogółowi, ale także jako 
wprowadzanie do współuczestnictwa w kulturze; traktowane jako ważny składnik 
(komponent) procesu kształcenia ustawicznego”14.

Popularyzacja nauki, jak pisze S. Kamiński, wiąże się ze społecznym zapotrzebo
waniem na najnowszą wiedzę syntetyczną. Jest to również pewien rodzaj sztuki, bo 
obok odpowiedniego poziomu naukowego i ogólnej kultury wymaga uwrażliwienia 
artystycznego. Polega zaś na uczeniu języka naukowego tak, aby stał się zrozumiały 
dla niespecjalistów.

Popularyzacja ma służyć nie tylko wywoływaniu w społeczeństwie „podziwu” dla 
nauki i jej wyników, ale ma doprowadzić do zrozumienia drogi prowadzącej do osią
gnięć naukowych. M. Kątny uważa, że sposób popularyzacji osiągnięć naukowych 
wśród dzieci i młodzieży ma przełożenie na to, jaką rolę odegra nauka i technika w ich 
dorosłym życiu.

B. Suchodolski pisał z kolei, że popularyzacja nauki nie równa się dzisiaj upo
wszechnianiu osiągnięć naukowych, ale jest w coraz większym stopniu kształtowaniem 
określonego stylu życia. „Jest to styl przeciwny praktyce wytwarzanej w warunkach 
cywilizacji konsumpcyjnej, przeżyciom nudy i przesytu. Jest to styl życia zaintereso
wanego światem, życia poszukiwań i refleksji, życia skupionego i odpowiedzialnego, 
życia twórczego”15.

Problematyka upowszechniania nauki, na co zwraca uwagę wielu autorów, wyraź
nie łączy się z założeniami edukacji ustawicznej. W proponowanych przez R. Kidda, 
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przewodniczącego II Międzynarodowej Konferencji Oświaty Dorosłych w Montrealu, 
trzech wymiarach edukacji ustawicznej, które zasadzają się na kształceniu w pionie, 
kształceniu w poziomie i kształceniu w głąb, działania o charakterze popularyzator
skim można by przypisać temu drugiemu. Kształcenie tego rodzaju ma bowiem za
pewnić człowiekowi poznawanie różnych dziedzin życia, nauki i kultury niezależnie 
od systemu edukacji szkolnej. Odbywa się to dzięki indywidualnej aktywności czło
wieka i dzięki działaniom pozaszkolnego systemu edukacji16. Wyzwania edukacyjne 
współczesnego społeczeństwa, przedstawiane wielokrotnie w raportach edukacyjnych 
(„uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi”; „uczyć się, aby wiedzieć”; „uczyć się, aby 
działać”; „uczyć się, aby być”), można potraktować jako główne zadania działalności 
popularyzatorskiej, realizowanej w perspektywie edukacji permanentnej, którą nazywa 
się rozwijaniem ogólnej kultury umysłowej człowieka.

16 J. Półturzycki, Edukacja ustawiczna a rozwój i przemiany dydaktyki, „Rocznik Andragogiczny” 
1999, s. 24, lub J. Półturzycki, Edukacja dorosłych za granicą, Wyd. Adam Marszałek, Toruń-Warszawa 
1998, s. 336-337.

17 J. Półturzycki, Dydaktyczne podstawy popularyzacji [w:] Teoria i praktyka..., Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1979, s. 135.

Na silne powiązanie działań popularyzatorskich z koncepcjami edukacji perma
nentnej, obejmującej cały system oświatowy i całe życie człowieka, zwraca uwagę 
J. Półturzycki. Definiuje on następujące cele działalności popularyzatorskiej: wycho
wanie i doskonalenie osobowości, pełniejsze przygotowanie do pracy zawodowej, do 
aktywnego udziału w kulturze, do poznania samego siebie i do doskonalenia własnych 
umiejętności i możliwości samokształceniowych17. Autor ten podejmuje próbę wyod
rębnienia zasad popularyzacji, które wyprowadza z zasad pracy oświatowej, opraco
wanych przez W. Ostrowskiego i F. Urbańczyka. Do zasad tych zalicza: zaspokajanie 
potrzeb środowiska, aktywizację uczestników, przystępność i dostosowanie procesu 
dydaktycznego do możliwości uczestników, działanie w zespole, związek z aktywno
ścią życiową, dobrowolność i samorządność uczestników. Proces popularyzacji nauki 
winien podlegać również ogólnym zasadom dydaktycznym, takim jak: poglądowość, 
systematyczność, trwałość wiedzy oraz umiejętność indywidualizacji i zespołowości 
procesu dydaktycznego. Należy dodać jeszcze zasady pracy z człowiekiem dorosłym, 
czyli wykorzystanie doświadczeń zdobytych w toku kształtowania umiejętności ucze
nia się dorosłych uczniów (za F. Urbańczykiem).

Podsumowując, J. Półturzycki podkreśla, że popularyzacja jako ważny proces 
oświatowy winna spełniać: po pierwsze jadania właściwe sobie, a po drugie zadania 
wynikające ze współpracy z innymi działaniami oświatowymi. Popularyzacja, jak pod
kreśla autor, nie jest działaniem zastępczym, polegającym na upowszechnianiu wiedzy 
tam, gdzie nie rozwinęły się jeszcze inne formy działań oświatowych. Rozwiązania 
tego typu wymagałyby więc szerokiego ujęcia i uporządkowania skierowanego na 
systematyczne działania, by objąć swoim zasięgiem jak najliczniejszy krąg odbiorców. 
Wiele przemawia za tym, by były to ustalenia ustawodawcze.

Jak zostało to przedstawione, popularyzacja nauki/wiedzy jest kategorią pojęciową 
szeroko analizowaną na gruncie pedagogiki, socjologii czy psychologii. Wpisuje się 
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ona jednak w zakres edukacji dorosłych, która według F. Znanieckiego stoi pomiędzy 
upowszechnieniem/popularyzacjąnauki/wiedzy a nauczaniem szkolnym18.

18 F. Znaniecki, Społeczna rola uczonego [w:] Społeczne role uczonych, PWN, Warszawa 1984, s. 430.

3. Cele, treści i style popularyzacji nauki

Cele działalności popularyzatorskiej wynikają po części z definicji tego zjawiska, 
ale należałoby zaakcentować jeden podstawowy fakt, że wypływają one zasadniczo 
także ze sfer zewnętrznych wobec nauki, najczęściej takich jak polityka czy ekonomia. 
Można mówić nawet, jak podkreśla A.J. Modelska, o społeczno-politycznych uwarun
kowaniach procesu upowszechniania nauki. Odwołując się do teorii reprodukcji spo
łecznej Pierre’a Bourdieu i Jeana-Claude’a Passerona, we wszelkiej działalności 
oświatowej dostrzec można reprodukcję struktury podziału dóbr kulturowych (i nie 
tylko) w społeczeństwie, co stanowi jednocześnie o reprodukcji uprawomocnionej 
struktury społecznej. Mimo że nauka i technika stają się coraz bardziej uwikłane 
w działania polityczno-ekonomiczne, to głównym celem działań popularyzatorskich 
winno być wspieranie ludzi w osiąganiu pełnego rozwoju własnej osobowości 
i kształtowanie u nich aktywnych postaw społecznych.

Za główne cele działań popularyzatorskich uznać więc można:
- dążenie do przezwyciężania poczucia wyobcowania u jednostki funkcjonującej 

w środowisku zdominowanym przez naukę,
- próbę polepszania komunikacji środowisk naukowych z laikami oraz wśród spe

cjalistów różnych dziedzin szczegółowych,
- zwiększenie stopnia uczestnictwa ogółu obywateli w ocenie i rozwiązywaniu 

problemów społecznych związanych z postępem naukowo-technicznym (skutki 
odkryć naukowych, nakłady finansowe ponoszone na badania naukowe, zasto
sowanie wyników badań naukowych do celów praktycznych),

- ukazywanie społeczeństwu wartości związanych z działaniami naukowymi 
(traktowanie wartości poznawczych typu naukowego nie tylko jako utylitarnych, 
ale przede wszystkim jako autotelicznych, interioryzacja pewnych wartości 
uznanych przez naukę: np. dążenie do prawdy, samorozwój czy samodoskona
lenie się),

- wskazywanie bardziej racjonalnych sposobów rozwiązywania trudności dnia 
codziennego dzięki wykorzystaniu wiedzy naukowej, wspieranie pełniejszego 
rozwoju osobowości i samoświadomości jednostki.

Treści działań popularyzatorskich ustalane są najczęściej przez decydentów bądź 
popularyzatorów i sprzężone są z treściami, o jakich społeczeństwo powinno być poin
formowane, oraz z treściami, z jakimi społeczeństwo chciałoby się zapoznać. Z po
czątkiem lat siedemdziesiątych XX wieku, a może nawet wcześniej, pojawił się 
w społeczeństwie wyraźny niepokój związany z możliwościami nauki i techniki, który 
nazywany jest przez uczonych „kompleksem Hiroszimy”. Nauka, pokazując swoją 
potęgę, uzmysławia zagrożenia, których nie potrafilibyśmy sobie wcześniej wyobrazić. 
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Z jednej strony nauka „czaruje” swoimi coraz to nowymi osiągnięciami, z drugiej zaś 
podąża w kierunku całkowitego izolowania się od „problemów dnia codziennego”. 
Rodzi to u wielu przeciętnych jej odbiorców poczucie częściowej bezużyteczności 
działań naukowych, które pochłaniają potężne środki finansowe a nie przynoszą roz
wiązań poważnych trudności, z jakimi borykają się państwa i jednostki. Dochodzi do 
tego jeszcze poczucie bezsilności i niemożności zapanowania nad coraz szybciej po
stępującą technicyzacją. Jeżeli społeczeństwo zrozumiałoby istotę i rolę nauki, jak 
pisze W. Lewis, to podejmowałoby świadome działania przeciwdziałające problemom 
zagrażającym bezpieczeństwu świata i człowieka.

Nawet pobieżna analiza treści zawartych we współczesnych polskich komunikatach 
popularnonaukowych pokazuje, że dotyczą one zarówno problemów nauki, jak i za
gadnień technicznych, spraw rozwoju gospodarczo-społecznego, problemów kultury, 
sztuki, a także „problemów życia codziennego”. Badania z połowy lat siedemdziesią
tych prowadzone w placówkach Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wskazują, że obok 
problematyki społeczno-politycznej największa liczba odczytów i pogadanek dotyczyła 
zagadnień rolniczych, medycznych, prawniczych oraz problemów z zakresu kultury 
życia codziennego. Słuchacze akcentowali zainteresowanie tematyką rolniczą, histo
ryczną pedagogiczną dotyczącą kultury i sztuki19.

19 Badania A. Bron-Wojciechowskiej prezentowane w artykule J. Półturzyckiego, Dydaktyczne podsta
wy popularyzacji [w:] Teoria i praktyka..., s. 155.

20 A. Starzec, Edukacyjne walory tekstów popularnonaukowych [w:] Dyskurs edukacyjny, red. T. Rittel, 
Wyd. WSP, Kraków 1996, s. 268.

Elementem kształtującym popularyzowane treści mogą być i sami odbiorcy, pośród 
których wyszczególnia się: całą populację dorosłych; młodzież, która nie kontynuuje 
nauki; młodzież, która wybrała dalsze kształcenie się, oraz inne zbiorowości, np. za
wodowe, czynnie zainteresowane wybraną dyscypliną szczegółową.

Popularyzację nauki traktować można jako pewien typ ogólnego kształcenia, które
go głównym zadaniem będzie przystosowanie wiedzy naukowej do poziomu intelektu
alnego potencjalnego odbiorcy. Teksty popularnonaukowe są wewnętrznie zróżnico
wane z uwagi na potencjalnego odbiorcę, którym, jak podaje A. Starzec, może być:

- specjalista z tej samej dyscypliny nauki, co popularyzowana;
- specjalista z innej dziedziny wiedzy;
- niespecjalista, człowiek dorosły otwarty na osiągnięcia nauki;
- niespecjalista niedorosły (dzieci, młodzież);
- przypadkowy czytelnik20.

Naczelną zasadą popularyzacji jest więc mówienie w sposób przystępny i atrakcyj
ny o złożonych problemach naukowych. Zrozumiałość przekazu w znacznym stopniu 
gwarantuje skuteczny przebieg aktu komunikacyjnego, zapewnia ciągłość i komplet
ność kontaktu z odbiorcą. Przystępność tekstu znajduje odbicie również w rolach wy
znaczonych nadawcy i odbiorcy oraz w rozmiarze dystansu, jaki tworzy się między 
nadawcą a odbiorcą. W tekstach popularnonaukowych kontakt między piszącym tekst 
a czytelnikiem jest daleko mniej oficjalny niż w tekstach naukowych.

J. Pieter pisze o łatwości przyswajania tekstów o jasnym, lekkim i prostym stylu. 
Prostota składni zdań, ich względna krótkość, obecność konkretnych przykładów do 
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twierdzeń abstrakcyjnych i objaśnień do wyrażeń nowych to cechy prawidłowo napi
sanego tekstu popularnonaukowego21.

21 J. Pieter, Psychologiczne problemy samokształcenia, Nasza Księgarnia, Warszawa 1963, s. 242.

Za tekstem A. Starzec wyróżnić można kilka cech językowych charakteryzujących 
teksty popularnonaukowe. Dystans, który mimowolnie pojawia się pomiędzy piszącym 
tekst (najczęściej uczonym) a odbiorcą, zmniejszany jest poprzez ograniczanie form 
bezosobowych czasownika i form strony biernej. Najczęściej pojawia się forma MY, 
w dwóch nieco odmiennych wersjach. Pierwszy wariant to „my” (, ja” + „wy”), które 
dotyczy zbiorowości złożonej z mówiącego oraz z grupy odbiorców. Drugi wariant 
„my” (,ja” + ,ja”) ukazuje nadawcę jako przedstawiciela pewnej grupy. W pierwszej 
wersji nadawca wciąga odbiorcę w rozmowę i sprawia, że odbiorca czuje się włączony 
w rozwiązywanie problemu. Taki styl wypowiedzi stwarza większe możliwości poro
zumienia się z czytelnikiem niż wariant drugi, w którym autor identyfikuje się z jakąś 
grupą i prezentuje jej poglądy, jednocześnie chroniąc się przed indywidualną odpowie
dzialnością za wypowiadane słowa. Rzadko zdarza się, jak pisze dalej A. Starzec, żeby 
teksty popularnonaukowe pisane były w formie, która w największym stopniu niweluje 
dystans między uczestnikami komunikacji, czyli w pierwszej osobie liczby pojedyn
czej czasownika odnoszącego się do nadawcy.

Odniesienia oparte na tej formie gramatycznej, wskazujące na partnerskie relacje 
między uczestnikami komunikacji, powinny się pojawiać w całym tekście, ale najważ
niejsze są pierwsze jego partie, wprowadzające w kontakt z czytelnikiem. Początek 
tekstu powinien również przyciągnąć uwagę potencjalnego odbiorcy, zaciekawić, za
intrygować, wciągnąć w dalsze części komunikatu. Wśród elementów takiego perswa
zyjnego oddziaływania na czytelnika wymienić można chociażby atrakcyjny tytuł, 
zawierający metafory, porównania, wyliczenia bądź różnorodne analogie. Pierwsze 
akapity winny określać poziom intelektualnych możliwości odbiorcy, jego doświad
czenie życiowe i wiedzę o świecie. Tworząc tekst popularnonaukowy zgodnie z takim 
założeniem, można pewne fakty pominąć (uznając je za oczywiste i zrozumiale), inne 
aktualizować, odwoływać się do wiedzy potocznej lub wyniesionej ze szkoły, bądź 
nawet do treści zawartych w poprzednich artykułach.

Ważnym zabiegiem podtrzymującym zainteresowanie czytelnika są partie tekstu 
imitujące dialog między nadawcą a odbiorcą. Innym zabiegiem jest wartościowanie 
opisywanych zjawisk, splatające się często z emocjonalnym zabarwieniem podczas 
prezentacji. Definiowanie, jeśli już występuje, odbywa się poprzez porównania, przy
kłady, odwołania bądź opis. Ponadto komunikat popularnonaukowy musi się cechować 
przejrzystością i zrozumiałością.

Pisarstwo popularnonaukowe bardzo często charakteryzuje się niezwykle wyszuka
nym stylem i specjalistyczną terminologią. Ważnym postulatem jest więc uproszczenie 
języka przekazów popularnonaukowych, bo jak zauważa T. Woźniak, „bogatsze słow
nictwo ma tylko proza artystyczna”. Zrozumiałe komunikaty o charakterze popularno
naukowym odnaleźć można, według cytowanego autora, jedynie w takich przekazach 
pism popularnonaukowych, które zawierają wiedzę mieszczącą się w obrębie doświad
czenia potocznego, czyli w tych, które nie popularyzują koncepcji naukowych. Komu
nikaty prezentujące zagadnienia wykraczające poza potoczność odwołują się do czy
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telników fachowców i, co za tym idzie, mają bardzo elitarny charakter. Ważnym po
stulatem byłoby również odwołanie się popularyzatorów do badań sondujących zainte
resowanie i kompetencje poszczególnych grup społecznych do odbioru treści nauko
wych. Badania tego typu przeprowadzane są jednak bardzo rzadko.

4. Rodzaje działań popularyzatorskich

Dla pełnego przeanalizowania obszaru oddziaływań popularyzatorskich istotne wy- 
daje się wyodrębnienie rodzajów tych działań. W literaturze przedmiotu wyróżnia się 
cztery główne rodzaje popularyzacji nauki ze względu na stosowane środki przekazu, 
a są to: żywe słowo, druk, ogląd i działanie. Za J. Pólturzyckim określić można także 
ten podział jako ujęcie, w którym o podstawie odmienności decydować będzie źródło 
informacji22. Pomimo wielu wysiłków zmierzających do bardziej formalnego usyste
matyzowania tego zagadnienia, autorce nie udało się znaleźć trafniejszego klucza, 
pozwalającego opisać rodzaje działań popularyzatorskich. Autorka zastanawiała się 
także nad zastosowaniem pojęcia „formy” oddziaływań popularyzatorskich, ale ze 
względu na olbrzymie zróżnicowanie występujące w omawianej dziedzinie, uznała, że 
nie wszystkie rodzaje oddziaływań mogą zostać określane mianem formy popularyza
cji wiedzy. Szczególnie jeśli będziemy brać pod uwagę wiele współczesnych kierun
ków oddziaływań, opierających się w głównej mierze na przekazie z zastosowaniem 
różnorodnych nowoczesnych mediów.

22 J. Pólturzycki, Dydaktyka dorosłych, WSiP, Warszawa 1991, s. 160.
23 K. Sośnicki, Metodyka odczytu popularnego. Wiedza Powszechna, Warszawa 1957, s. 8.

W latach siedemdziesiątych przeważał pogląd, że główną formą popularyzacji na
uki jest podawanie przez prelegenta gotowych treści. Wykład popularny i pogadanka 
uważane były za główne formy popularyzacji. Do początku lat dziewięćdziesiątych 
działalnością odczytową i dyskusyjną zajmowały się najczęściej wyspecjalizowane 
w tej dziedzinie instytucje - instytucje o charakterze wszechnicowym, towarzystwa 
naukowe, społeczne regionalne i zawodowe. Organizowano tam liczne prelekcje i wy
dawano materiały metodyczne dla prelegentów. Odczyt popularnonaukowy doczekał 
się kilku opracowań, w których odnaleźć można wiele interesujących spostrzeżeń. 
K. Sośnicki określa odczyt jako

słowne podanie pewnej zbiorowości słuchaczy częściowo nowych dla nich wiadomości naukowych 
w ten sposób, aby mogli je zrozumieć, opanować pamięciowo i uczynić swoją własnością w celu 
stosowania ich w praktyce, a przez to podnosić poziom kultury własnej i swego otoczenia23.

Autor za główne zadania w konstruowaniu odczytu uznaj e taki sposób doboru 
i układu treści, by uczynić je zrozumiałymi dla słuchacza, by ułatwić ich zapamiętanie 
i wykorzystanie w praktyce życiowej.

J. Rudniański zwraca uwagę na podstawowy, ale jakże często pojawiający się 
w prelekcjach błąd, polegający na niezadaniu sobie pytania o cel wykładu, co w konse
kwencji prowadzi do sytuacji, w której mówimy to, co sami chcielibyśmy usłyszeć, 
a nie to, co chcieliby usłyszeć od nas uczestnicy wykładu. Dokładne sprecyzowanie 
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tematu powinno być skorelowane z potrzebami i możliwościami percepcyjnymi słu
chaczy, od czego zależny będzie również sposób wygłaszania referatu, jego konstruk
cja i zakres tematyczny oraz jego długość. Autor zwraca ponadto uwagę na technikę 
wygłaszania prelekcji (nastawienie psychiczne, sposób mówienia, umiejętność utrzy
mania uwagi słuchaczy).

J. Półturzycki proponuje wzbogacić dotychczasowe formy popularyzacji o teorię 
wielostronnego kształcenia i wynikające z niej dla procesu nauczania strategie dydak
tyczne. Za W. Okoniem wyróżnia cztery drogi uczenia się i nauczania, modyfikując je 
do potrzeb działań popularyzatorskich. Pierwszą grupę stanowią metody nauczania 
podającego, zgodnie z którymi wiedzę przekazuje się w formie słowa mówionego, 
drukowanego oraz za pomocą innych środków informacji. Drugą drogą uczenia się 
według omawianej teorii jest odkrywanie. Osoba ucząca się dochodzi do kolejnych 
odkryć, które dokonują się na drodze samodzielnego i aktywnego myślenia podczas 
rozwiązywania problemów. Trzecią strategią jest uczenie się poprzez przeżywanie. Dla 
wzbudzenia emocjonalnego stosunku do przekazywanych treści, nauczyciel musi 
w taki sposób pokierować przekazem, aby treścią lub eksponowanym przedmiotem 
wzbudzić wzmożone emocje. Czwartą strategię, zwaną operacyjną, tworzą metody 
uczenia się i nauczania poprzez działanie. Zastosowanie wymienionych czterech stra
tegii, które stanowią integralną całość, daje możliwość pełnego rozwoju i harmonijne
go kształtowania się osobowości. W procesie popularyzacji jest to również szczególnie 
istotne, bo jak podkreśla J. Półturzycki, osoba angażuje w procesie zdobywania wiedzy 
liczne umiejętności poznawcze i zdolności intelektualne. Niezwykle istotne wydaje się 
również wsparcie omówionych pokrótce strategii nowoczesnymi środkami i pomocami 
dydaktycznymi. Królewski Instytut w Londynie organizuje transmitowane przez tele
wizję „lekcje mistrzowskie”, które stanowią znakomity przykład, jak wykorzystując 
środki przekazu, organizować wzorcowe wykłady (zajęcia) popularnonaukowe.

Szczególne miejsce w popularyzacji wiedzy poprzez żywe słowo zajmuje uniwer
sytet powszechny. Za J. Półturzyckim wyróżnić można następujące rodzaje uniwersy
tetów powszechnych:

- wydział uczelni wyższej dla popularyzowania nauki poprzez wykłady, semina
ria, wystawy, pokazy oraz wydawnictwa;

- tryb studiów wyższych dla osób niespełniających formalnych wymogów do stu
diowania (mogą to być studia niezależne i otwarte, organizowane przez po
szczególne wydziały tradycyjnych uczelni wyższych, jak i przez samodzielne 
uczelnie tego typu);

- studia „częściowe”, realizowane na uczelniach wyższych w zakresie wybranych 
zagadnień;

- uniwersytet trzeciego wieku;
- odczyty i seminaria popularyzujące naukę, organizowane przez instytucje edu

kacyjne i stowarzyszenia społeczno-naukowe;
- stałe placówki oświatowe (funkcjonujące najczęściej w wielkich miastach), 

popularyzujące naukę i kulturę, a także prowadzące kursy nauczania systema
tycznego;

- instytucje i placówki oświaty dorosłych, prowadzące i koordynujące prace 
oświatowe na danym terenie;
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- uniwersytety ludowe, które prowadzą zajęcia dla zainteresowanych bez zakwa
terowania, np. w niedzielę;

- inne rodzaje działalności oświatowej, określane jako uniwersytet powszechny 
lub robotniczy, techniczny, spółdzielczy, związkowy itp.24

2,1 J. Półturzycki, Edukacja dorosłych zagranicą, Wyd. A. Marszałek, Toruń-Warszawa 1998, s. 295-296.
25 http://www.uniwersytet.znak.com.pl/, strona Uniwersytetu Latającego ZNAKU, stan z dnia 

3 września 2005 r.
26 http://www.dsw.dominikanie.pl/, strona Dominikańskiej Szkoły Współczesności, stan z dnia 

3 września 2005 r.

W Polsce, w okresie powojennym, idea uniwersytetu powszechnego została spopu
laryzowana, a instytucje tego typu działały w wielu miejscowościach. Zajmowały się 
różnorodną problematyką, rozszerzając i znacznie pogłębiając wcześniejszą od nich 
działalność wykładową i odczytową. Organizowano uniwersytety powszechne, robot
nicze, dla rodziców, uniwersytety organizacji młodzieżowych, uniwersytety środowi
skowe czy uniwersytety trzeciego wieku. Obok nich działały między innymi „studia 
oświatowe”, „kluby wiedzy i myśli” czy „koła dyskusyjne”. Instytucje te doczekały się 
wielu opracowań na gruncie literatury pedagogicznej.

Przykładem współczesnych działań o podobnym charakterze może być „Uniwer
sytet Latający” zorganizowany przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej „Znak” i Mie
sięcznik „Znak”. Celem tych działań jest umożliwienie spotkania jak największej licz
by osób, zwłaszcza młodzieży z wykładowcami - najwybitniejszymi autorytetami 
w swojej dziedzinie. Organizowane są więc spotkania z literatami, uczonymi i intelek
tualistami. Najczęściej działania te połączone są z promocję nowych publikacji prele
gentów. W 2002 roku odbył się dla przykładu cykl comiesięcznych wykładów z serii: 
„Spotkanie z mistrzem”, a wśród wykładowców znaleźli się: Ryszard Kapuściński, 
Jerzy Jarzębski, ks. Michał Heller, Norman Davies, ks. Andrzej Szostek, Karol Tar
nowski, Mieczysław Tomaszewski, Łukasz Turski, Adam Zagajewski, ks. Tomasz 
Węcławski25.

Ciekawą inicjatywą jest działająca od kilku lat w Krakowie „Dominikańska Szkoła 
Współczesności”, powstała w nawiązaniu do działającego w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych „Studium Wiedzy Chrześcijańskiej”. Przygotowywana, czego mo
żemy się dowiedzieć od organizatorów, z myślą przede wszystkim o studentach, nie 
jest szkołą w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz raczej próbą zaoferowania wszystkim 
chętnym licznych spotkań poświęconych wybranym zagadnieniom współczesnej hu
manistyki. Są to otwarte spotkania z uczonymi, które mają przybliżyć słuchaczom 
kilkanaście zjawisk i pojęć ważnych dla zrozumienia XX i XXI wieku. Wykłady od
bywają się w kapitularzu klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie26.

Od początku swej działalności w popularyzację wiedzy i nauki zaangażowane są 
radio i telewizja. Już w latach międzywojennych transmitowano przez radio wykłady 
wielkich polskich uczonych. Obecnie odradza się w regionalnych stacjach Polskiego 
Radia Radiowy Uniwersytet Powszechny. Postuluje się także utworzenie Telewizyjne
go Uniwersytetu Otwartego.

Do działalności popularyzatorskiej opartej na słowie żywym zaliczyć można także 
spotkania z przedstawicielami nauki, twórcami kultury, działaczami społeczno-poli

http://www.uniwersytet.znak.com.pl/
http://www.dsw.dominikanie.pl/
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tycznymi bądź innymi wybitnymi specjalistami z zakresu określonej dziedziny nauki, 
sztuki, kultury, polityki itp.

Kolejny rodzaj działań popularyzatorskich opiera się na słowie pisanym - na druku. 
Mieści się tutaj literatura popularnonaukowa oraz czasopiśmiennictwo popularnonau
kowe. M. Sewerski podaje, że za literaturę popularnonaukową możemy uznać książkę, 
która przedstawia aktualne osiągnięcia nauki i techniki w sposób dostępny dla niefa
chowca27.

27 M. Sewerski, Społeczna rola literatury popularnonaukowej, Wrocław 1968, s. 25.
28 W. Pisarek, Rola mediów masowych w upowszechnianiu nauki i wiedzy, „Nauka”, 1996, nr 2, s. 138.

Literatura popularnonaukowa, według J. Kubina, winna charakteryzować się stylem 
ukierunkowanym na obrazowość, konkretność, emocjonalne zaangażowanie, unikanie 
obcych wyrazów i długich zdań. W. Pisarek wylicza nawet grzechy główne przeciwko 
poczytności, a są to: specjalistyczność, terminologiczność, abstrakcyjność, wyszukane 
słownictwo, zapożyczone słownictwo, skomplikowanie składniowe oraz nuda28. Wy
mienione wady tekstów pisanych potrafią zniechęcić nawet odbiorców oczytanych, 
początkujących czytelników mogą zrazić na zawsze.

Książka zajmowała przez długi czas dominującą pozycję w popularyzacji nauki, 
głównie dzięki licznym organizacjom wspierającym wydawanie pozycji popularno
naukowych. Szczególna rola w udostępnianiu i upowszechnianiu książki przypadała 
zaś bibliotekom, które często były centrami życia kulturalnego i naukowego wielu 
miejscowości. Książki zaliczane do wydawnictw popularyzatorskich bardzo szybko się 
dezaktualizowały, ponieważ nie nadążały za zmianami naukowo-technicznymi, a do
datkowo w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku ich autorzy pod
legali licznym naciskom propagandowym. Ukazywało się jednak bardzo wiele tego 
typu pozycji, a jak podaje M. Sewerski, zainteresowanie nimi było wysokie. Ważne 
miejsce zajmowały liczne wydawnictwa encyklopedyczne, które cieszyły się uznaniem 
czytelników. W latach sześćdziesiątych XX wieku rozpoczęła się powolna ekspansja 
radia i telewizji, które proponując liczne programy o charakterze popularnonaukowym, 
zaczęły powoli przejmować prymat w działaniach upowszechniających wiedzę naukową.

Specyficznym rodzajem literatury popularnonaukowej są książki dla dzieci i mło
dzieży, które możemy podzielić na:

- wydawnictwa informacyjnie i encyklopedyczne;
- utwory upowszechniające wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, historycz

nych, technicznych, ścisłych;
- książki zabawki.
Literatura popularnonaukowa dla dzieci była do niedawna w Polsce bardzo uboga 

graficznie. Obecnie jednak, w dobie walki o odbiorcę, w epoce telewizji i multimediów 
widać zdecydowane zmiany na lepsze. Gorzej natomiast bywa z wartością merytorycz
ną. Książki popularnonaukowe są często przedrukami obcojęzycznych prac, co może 
powodować nieporozumienia informacyjne. Ważne byłoby ponadto korelowanie wy
dawnictw tego rodzaju z programami szkolnymi, co znakomicie sprawdza się 
w wydawnictwach multimedialnych.

Wydawnictwa popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży, prócz bogatej szaty gra
ficznej, powinny się charakteryzować przejrzystością, zrozumiałością, a także dowci
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pem i poczuciem humoru, które zjednać im mogą wielu młodych czytelników. Litera
tura popularnonaukowa dla młodzieży może opisywać rozwój danej dziedziny wiedzy, 
jak również prezentować sylwetki badaczy, przybliżając ich biografie (dzieciństwo 
i młodość) czy historie poszczególnych odkryć.

Obecnie czasopisma i książki popularyzujące naukę w dużej mierze mają charakter 
komercyjny. Wydawane są głównie po to, by skłonić czytelnika do ich zakupu. Nakła
da to bardzo poważne ograniczenie na wybór tekstów i sposób ich opracowania, a wy
dawcy stosować mogą różnorodne zabiegi uatrakcyjniające tekst. Jednak nauka konku
rująca z rozlicznymi informacjami dnia codziennego, według słów R. Dunbara, „ma 
bardzo niewielkie szanse na sukces”29. Z końcem lat osiemdziesiątych wydawcy prze
konali się o dużych możliwościach komercyjnych książek popularnonaukowych, które 
mogą się stawać bestsellerami i przynosić ogromne zyski. Przykładem mogą być 
książki o tematyce psychologicznej - Płeć mózgu Anny Moir i Davida Jessela, peda
gogicznej - Wychowanie bez porażek Thomasa Gordona, przyrodniczej - Prywatne 
życie roślin Davida Attenborough.

29 R. Dunbar, Kłopoty z nauką, tłum. Piotr Amsterdamski, Wyd. Marabut, Gdańsk-Warazawa 1996, s. 188.
30 E. Pelka-Pelińska, Poglądy wartościujące naukę w Życiu Warszawy [w:] Wartość nauki w społecznej 

świadomości, red. S. Kowalewska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław-Warszawa- 
-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989, s. 137-154.

W Polsce największym powodzeniem cieszą się dzisiaj takie czasopisma popular
nonaukowe, jak: „Wiedza i Życie” oraz „Świat Nauki”, na kolejnych miejscach plasują 
się pisma o tematyce komputerowej, ekonomicznej i zdrowotnej. Pisma cieszące się 
jeszcze kilka lat temu dużą popularnością, jak „Przegląd Techniczny” czy „Mówią 
Wieki”, są za wcześniej wymienionymi daleko w tyle, nie mówiąc już o zawieszonych 
czasopismach „Poznaj Świat” czy „Problemy”. Pisma przodujące w nakładach i ilości 
sprzedaży składają się w dużej mierze z artykułów będących przedrukami i tłumacze
niami artykułów pism zachodnioeuropejskich i amerykańskich („Świat Nauki” jest pol
skojęzyczną wersją wychodzącego od 1845 roku czasopisma „Scientific American”).

Tematyka naukowa poruszana jest często na łamach różnorodnych czasopism i pra
sy codziennej. Analiza artykułów poświęconych „nauce” na łamach „Życia Warsza
wy”, przeprowadzona w połowie lat osiemdziesiątych przez E. Pełkę-Pelińską30, po
zwala przedstawić następujące wnioski: wiadomości dotyczących zagadnień nauko
wych bądź nauki szeroko rozumianej było wiele. Zawierały one głównie informacje 
o nauce w kraju, co sprowadzało się najczęściej do wiadomości z zakresu organizacji 
nauki bądź polityki naukowej państwa. Opisy zagranicznych działań naukowych pre
zentowały najczęściej odkrycia i uczonych. Objęte analizami numery ukazały się 
w drugiej połowie 1984 roku, ale wydaje się, że tendencje w opisywaniu dziedziny 
definiowanej jako nauka na łamach prasy codziennej są i dziś podobne. Na przykład 
„Gazeta Wyborcza” publikuje częste dodatki dotyczące odkryć naukowych bądź no
wości technologicznych. Większość czasopism kolorowych również poświęca tym 
zagadnieniom wiele miejsca, np. „Wprost”, „Polityka”, „Przekrój” itp.

Kolejnym rodzajem działań popularyzatorskich jest popularyzowanie nauki przez 
prezentację. Do działań tego typu zaliczyć można programy telewizyjne, filmy oraz 
różnorodne formy wystawiennicze.
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Działalność oświatowa telewizji, jak pisze J. Tymowski w artykule Środki tech
niczne a popularyzacja wiedzy, obejmuje różne obszary w różnych miejscach i sytu
acjach. Wyróżnia on działania nakierowane na podniesienie poziomu kształcenia na
uczycieli i podnoszenie ich kwalifikacji, rozszerzanie działalności szkół, walkę z anal
fabetyzmem oraz wpływanie na zmianę sposobu życia obywateli, rozwijanie cech 
obywatelskich oraz działania na rzecz rozwoju regionu31. Odbywać się to może po
przez nadawanie programów informacyjnych, programów naukowych, projekcję fil
mów oświatowych i popularnonaukowych.

31 J. Tymowski, Środki techniczne w popularyzacji wiedzy [w:] Teoria i praktyka..., s. 175.

Pośród filmów popularnonaukowych wyróżnić możemy, za W. Wiśniewskim, film 
naukowo-badawczy i film naukowo-dokumentalny. Jak podaje dalej autor, film na
ukowy czy popularnonaukowy może stanowić zapis z procesu tworzenia nauki lub 
z procesu badań nad jej rozwojem, może być również zapisem istniejącego stanu wie
dzy w poszczególnych specjalnościach. Przy realizacji filmów naukowo-badawczych 
będących zapisem z procesu tworzenia się nauki kamera filmowa jest zarówno narzę
dziem badawczym, jak i rejestrującym. Można dzięki niej skracać bądź wydłużać po
szczególne sekwencje, realizować zdjęcia w miejscach niedostępnych dla człowieka, 
jak również tak często i szczegółowo analizować zarejestrowane zjawiska, jak jest to 
potrzebne. Filmy naukowo-dokumentalne są najczęściej stosowane do celów populary
zatorskich. Rejestrują ważne wydarzenia i zjawiska, poczynając od życia naukowego 
(konferencje i sympozja), poprzez pokazywanie dorobku naukowego i warsztatu pracy 
wielu uczonych, aż do upowszechniania działalności naukowej różnych instytucji. 
Filmy naukowo-badawcze i naukowo-dokumentalne mają często charakter dydaktycz
ny (stanowią pomoc w lekcjach szkolnych czy zajęciach na uczelniach wyższych) 
i wykorzystywane są jako pomoc dydaktyczna (np. film o procesach zachodzących 
w komórkach bądź zarejestrowana transmisja z zastosowania nowej metody przy ope
racji na otwartym sercu).

Oddzielną grupę stanowią filmy, które można by określić jako oświatowe. Skiero
wane one są do widza nieinteresującego się sprawami naukowymi i niezaznajomionego 
z językiem naukowym. Cechują się atrakcyjnym ujęciem tematu, komunikatywnością, 
artystyczną formą przekazu. Realizowane są z wykorzystaniem najnowocześniejszych 
technologii zdjęciowych i montażowych (np. pełnometrażowy francuski film kinowy 
Microcosmos, obrazujący fascynujący świat owadów). Wzbogacane są także w wyszu
kaną muzykę oraz niezwykłą grafikę i animację komputerową (np. seria amerykańska 
Wędrówki z dinozaurami). Nowa generacja filmów popularnonaukowych jest znako
mitym przykładem połączenia wartościowych treści naukowych z prawami komercji. 
Filmy te cechują się dynamizmem i będąc często osobistą wizją autora, oprowadzają 
widza po kolejnych zakamarkach nauki, niczym trzymający w napięciu kryminał. 
W światowych programach telewizyjnych funkcjonują kanały emitujące tylko filmy 
i programy popularnonaukowe, jak National Geographic czy Discovery.

Odrębną grupę stanowią wszelkie działania o charakterze wystawienniczym, orga
nizowane w różnorakich instytucjach, najczęściej w muzeach. Uczestnictwo w wy
cieczkach do galerii i muzeów oraz wyprawy o charakterze turystyczno-krajoznaw
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czym, dzięki objaśnieniom i opisom przy eksponatach bądź różnorodnym przewodni
kom, stanowią doskonałe źródło zdobywania nowych informacji.

W wielu krajach rozpowszechniła się idea doskonale wyposażonych muzeów nauki 
i techniki czy parków naukowych. Przykładem może być londyńskie The Natural Hi- 
story Museum, odwiedzane rocznie przez blisko 2 miliony zwiedzających, umożliwia
jące w atrakcyjnej formie zapoznanie się z ekspozycją, skierowaną zarówno do dzieci, 
jak i dorosłych. W tych instytucjach nie traktuje się nauki w kategoriach wartości, ale 
raczej uznaje się ją za rozrywkę, dzięki której przyciąga się zwiedzających. Muzea 
techniki stanowią dla zwiedzających jedyną możliwość zapoznania się z historycznym 
przebiegiem procesów technologicznych, ponieważ współczesne osiągnięcia technicz
ne ulegają tak szybkim przemianom, że nie potrafimy sami zaobserwować tych za
mian. W niektórych muzeach nauki (londyńskie czy bristolskie) organizowane są wy
stawy, w których zwiedzający mogą współuczestniczyć. Dzięki specjalistycznym 
obiektom wystawowym odwiedzający mogą sami wykonać niewielkie eksperymenty, 
które dają możliwość poznawania praw naukowych oraz ich zastosowania. Wiele mu
zeów funkcjonuje na zasadzie hands on, tzn. wystawiony sprzęt można dotykać i robić 
na nim pewne operacje. Społeczeństwa zachodnie mają dostęp do znakomitych inte
raktywnych muzeów, takich jak: Cite des Sciences et de 1’Industrie de la Vilette 
w Paryżu, The Science Museum w Londynie, Naturmuseum Senckenberg we Frankfur
cie nad Menem, Biodome w Montrealu, San Francisco Exploratorium i wiele innych. 
W paryskim muzeum co miesiąc zmieniane są wystawy objaśniające prawa naukowe 
i prezentujące kwestie naukowe, znajdujące się aktualnie w orbicie zainteresowania 
opinii publicznej.

Warto wspomnieć w tym miejscu, że w 1868 roku powstało w Krakowie Muzeum 
Techniczno-Przemysłowe założone przez Adriana Branieckiego. Nieco później, bo 
w 1875 roku, powstało w Warszawie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, które groma
dziło zbiory, jak również służyło popularyzowaniu nowych osiągnięć w tej dziedzinie 
poprzez działalność o charakterze oświatowym.

Znaczącą rolę w popularyzacji polskich osiągnięć naukowych odgrywa obecnie 
największe polskie Muzeum Techniki w Warszawie, które prócz stałej ekspozycji or
ganizuje rozliczne wystawy czasowe i prezentacje. Prowadzi na przykład prezentacje 
polskich wynalazków, które jakże często zdobywają medale i wyróżnienia na zagra
nicznych imprezach naukowych, a w kraju są w ogóle nieznane. Według danych rocz
nika statystycznego w 2000 roku w Polsce funkcjonowało 31 takich instytucji32.

32 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001 r., wyd. GUS, Warszawa 2001, s. 288.
33 http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/cne/informacje.php, strona Urzędu Miasta Stołecznego War

szawy, stan z dnia 20 lutego 2005 r.

Interesujące projekty zaproponować mogą także inne muzea, np. przyrodnicze, ar
cheologiczne czy etnograficzne. Dla przykładu, niezwykle interesującymi wystawami, 
połączonymi z wieloma imprezami towarzyszącymi może się poszczycić Muzeum 
Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie czy krakowskie Muzeum Przyrodnicze, 
jak i wiele podobnych instytucji działających na terenie całego kraju.

Nowym przedsięwzięciem w tym zakresie jest zorganizowanie pierwszego w Pol
sce interaktywnego centrum edukacji naukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych Cen
trum Nauki „Kopernik” w Warszawie33.

http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/cne/informacje.php
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Pierwowzorem tego ośrodka jest Exploratorium utworzone w 1969 roku przez prof. 
Franka Oppenheimera w San Francisco. Obecnie w Ameryce Północnej istnieje kilka
dziesiąt tego rodzaju placówek. Każde duże państwo Unii Europejskiej ma przynajm
niej kilka centrów nauki. Ośrodki tego typu znajdują się w Australii, Ameryce Połu
dniowej, Azji i Afryce. W Europie Środkowo-Wschodniej centra nauki powstały na 
Węgrzech i w Estonii.

Warszawskie centrum, jako pierwsze w Polsce, powinno służyć wszystkim grupom 
odbiorców, stąd też przyjęto podział funkcjonalny na:

- moduł A, przeznaczony przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i częściowo ponadgimna- 
zjalnych, dla rodziców i nauczycieli;

- moduł B, przeznaczony głównie dla studentów i nauczycieli akademickich, 
a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dla osób dorosłych;

- planetarium - dla wszystkich gości centrum.
Rdzeniem Centrum Nauki będzie - podobnie jak we wszystkich tego typu placów

kach na świecie - stała ekspozycja, składająca się z interaktywnych urządzeń umożli
wiających zwiedzającym samodzielne przeprowadzanie działań i doświadczeń, obser
wowanie i badanie określonego zjawiska fizycznego, reakcji chemicznej czy struktury 
biologicznej. Obecne będą tu także wybrane dyscypliny humanistyczne: archeologia 
oraz nauki społeczne. Bardziej skomplikowane eksperymenty będą wymagały udziału 
animatora, powodzenie centrów nauki w Europie i na świecie wiąże się bowiem z kon
cepcją nieformalnego nauczania poprzez ciekawe doświadczenia.

Uzupełniać je będą ekspozycje zmienne, przygotowywane przez zespół Centrum 
Nauki lub pozyskiwane z zagranicznych centrów w drodze najmu lub wymiany. Znaj
dą się tu również laboratoria dla szkół, sale i pracownie dla studentów oraz multime
dialne sale wykładowe.

Centrum Nauki będzie realizować cele w trzech ważnych obszarach: upowszech
niania nauki, edukacji oraz rozwoju i promocji Warszawy. Główne cele konceńtrują się 
wokół:

- wyjaśniania natury otaczających nas zjawisk i procesów za pomocą naukowych 
narzędzi;

- wyjaśniania, jak ludzka wiedza może być wykorzystana dla rozwoju społe
czeństwa;

- upowszechniania naukowego sposobu postrzegania świata;
- popularyzacji nauki polskiej w kontekście dokonań nauki światowej;
- inspirowania debaty publicznej, podejmującej społecznie istotne tematy naukowe;
- ukazania współzależności i współdziałania nauki i kultury;
- ukazania nauki jako obszaru atrakcyjnych poszukiwań, eksploracji i doświadczeń.
Wśród celów szczegółowych, możliwych do zrealizowania dzięki wsparciu fundu

szy strukturalnych Unii Europejskiej, należy wymienić:
- wykorzystanie aktywności środowisk naukowych i ich potencjału intelektualne

go dla rozwoju gospodarczego i społecznego województw;
- wspieranie działań społecznych i gospodarczych na rzecz integracji społecznej 

w celu ograniczenia dyskryminacji wynikającej z braku odpowiedniej infra
struktury badawczo-edukacyjnej;
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- stworzenie szkołom wyższym i ośrodkom naukowo-badawczym o charakterze 
dydaktycznym warunków szerokiego współdziałania w tworzeniu i pracach Eu
ropejskiej Przestrzeni Badawczej;

- poprawę jakości kształcenia i dostępu do wiedzy.
Koncepcja programowa i wyjątkowość projektu Centrum Nauki w Polsce sprawia, 

że będzie ono miało znaczenie regionalne, a nie tylko lokalne. Swoim zasięgiem po
winno objąć mieszkańców Warszawy i okolic oraz województwo mazowieckie, łódz
kie i lubelskie - łącznie ok. 10 milionów osób.

Sposób realizacji stanowisk edukacyjnych sprawia, że spełniają one zarazem funk
cję rozrywkową i rekreacyjną, zwłaszcza w części przeznaczonej dla dzieci. Tę ostatnią 
uzupełnia planowany Park Odkrywców, mający stanowić bezpośrednie otoczenie cen
trum. Ważnym wyróżnikiem koncepcji programowej Centrum Nauki jest lokalna eg- 
zemplifikacja uniwersalnych zjawisk (np. wiele doświadczeń związanych z Wisłą - 
mała oczyszczalnia czy elektrownia wodna, poznawanie dzikich zwierząt żyjących 
w mieście). Zasada ta, jakkolwiek nie była stosowana w większości centrów nauki 
w latach ubiegłych, staje się obecnie jednym z najbardziej dyskutowanych zagadnień 
związanych z tworzeniem centrów. Została ona w praktyce zrealizowana w odnowio
nym centrum w Barcelonie (otwartym we wrześniu 2004).

Inną wyjątkową cechą centrum w Warszawie będzie obecność nauk humanistycz
nych, w tym bardzo popularnej w Polsce tematyki archeologicznej. Z różnych powo
dów archeologia i nauki historyczne nie były eksponowane w centrach nauki, zwłasz
cza w krajach anglosaskich. Ogromne zainteresowanie archeologią w Polsce dowodzi 
jednak, że stanowiska archeologiczne mogą odnieść sukces, przyczyniając się przy tym 
do pogłębienia wiedzy o naszym dziedzictwie kulturowym, ukazanym na tle dzie
dzictwa europejskiego i światowego.

Starsza młodzież i dorośli będą się mogli także zapoznać z problemami ekonomii, 
psychologii i socjologii, prezentowanymi m.in. w formie interaktywnych gier i poka
zów multimedialnych. Zasadą organizującą przestrzeń i ekspozycje będzie wiek od
biorców i jednocześnie poziom złożoności prezentowanych zjawisk.

Wystawy urządzeń technicznych, okazów przyrodniczych, obiektów i pamiątek hi
storycznych czy prezentacja walorów regionu, bądź pokazy np. udzielania pierwszej 
pomocy, mogą być także częścią imprez organizowanych przy różnych okazjach. Wy
stawy tematyczne często są organizowane w bibliotekach. Trudno dziś odnaleźć coś, 
co organizatorzy tytułowaliby wystawą oświatową. Znacznie częściej mówi się o wy
stawach technicznych, giełdach urządzeń i projektów oraz o wszechobecnych w każdej 
branży targach. Targi stały się bardzo istotnym faktem na polskiej scenie promocji 
produktów i firm. W 2000 roku było ich 236, a liczba je odwiedzających sięgnęła 
1 min 300 tys. osób34. Targi organizowane są w wielu miastach naszego kraju i obej
mują wszystkie branże przemysłu i usług, np. budownictwo, wykończenie wnętrz, 
drogownictwo, maszyny i urządzenia; edukację, doradztwo personalne i szkolenia; 
ekologię; energetykę; finanse; hotelarstwo i gastronomię; informatykę i telekomunika
cję; komunikację i transport; instalacje budowlane; kosmetyki; meble i wyposażenie 
wnętrz; medycynę i farmaceutyki oraz wiele innych. Jedne wystawy mają charakter 

M Raport: Targi w Polsce 2001, Polska Korporacja Targowa, Poznań 2001, s. 23.
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stały, a inne prezentowane są czasowo. Wszystkie stanowią miejsce prezentacji pro
duktów, usług oraz różnorodnych instytucji. Na wielu z nich nie prowadzi się sprzeda
ży bezpośredniej, a ich celem jest jedynie marketing i promocja. Wystawiennictwo 
tego typu cieszy się (o czym świadczą przytoczone liczby) bardzo dużą popularnością 
i dla wielu zwiedzających może mieć walor poznawczy, jak i rozwijać ich zaintereso
wanie wieloma aspektami współczesnych technologii.

Dużą popularnością cieszą się także wystawy i pokazy, prezentujące eksponaty na 
różnorodnych imprezach naukowych w celach czysto poznawczych. Doskonałym 
przykładem są organizowane co roku w Warszawie na Polach Mokotowskich plenero
we imprezy naukowe, które są pokazami nowych technologii i odkryć. Młodzi adepci 
nauki, jak i wybitni specjaliści mogą się spotkać z szeroką grupą odbiorców i zapoznać 
ich ze swoją specjalnością naukową. Nie prezentuje się na tych spotkaniach wyszuka
nych osiągnięć i skomplikowanych doświadczeń naukowych, chodzi w nich bowiem 
o zaciekawienie odbiorców poszczególnymi dziedzinami wiedzy. Wiele podobnych 
działań jest częścią festiwali nauki, organizowanych przez liczne ośrodki akademickie.

Swoistą działalność wystawienniczą prowadzić mogą także zakłady przemysłowe 
i instytuty naukowe organizujące tzw. dni otwarte, które umożliwiają wszystkim zain
teresowanym zapoznanie się z wyposażeniem, technologią i działalnością poszczegól
nych instytucji. Dla przykładu, we francuskich elektrowniach jądrowych jeden dzień 
w tygodniu jest tzw. dniem otwartych drzwi, kiedy to każdy zainteresowany może się 
zapoznać z zakładem. Wyznaczeni pracownicy elektrowni oprowadzają chętnych, 
udzielając jednocześnie wszelkich wyjaśnień na temat funkcjonowania zakładu, jak 
i stosowanych rozwiązań technicznych (we Francji 80% energii uzyskuje się w elek
trowniach nuklearnych, a społeczna akceptacja rozbudowy przemysłu jądrowego osią
gnięta została głównie dzięki szeroko zakrojonemu programowi informacyjno-eduka
cyjnemu). W naszym kraju umożliwia się zwiedzanie w ramach „dni otwartych” 
uczelni i instytutów badawczych (szczególnie grupom zorganizowanym, np. wyciecz
kom szkolnym), ale wejścia do zakładów przemysłowych to akcje raczej odosobnione.

Za niezwykle pouczające uznać można także wizyty w dostępnych dla publiczności 
ogrodach botanicznych, w których hoduje się dla celów naukowych rośliny różnych 
stref klimatycznych i środowisk (wspaniały podlondyński Kew Garden czy chociażby 
krakowski Uniwersytecki Ogród Botaniczny), ogrodach zoologicznych, będących pla
cówkami naukowo-badawczymi, przystosowanymi do hodowli i aklimatyzacji zwie
rząt pochodzących z różnych rejonów klimatycznych, czy oceanariach, gdzie podzi
wiać możemy okazy fauny i flory mórz i oceanów. W miejscach tych wspaniale łączyć 
można aktywność poznawczą z wypoczynkiem.

Na podobnych zasadach opiera się aktywność kulturalno-turystyczna, która stała się 
obecnie ważnym źródłem zdobywania różnorodnej wiedzy. Poprzez kontakty osobiste 
ludzi różnych kultur, wymianę doświadczeń i obyczajów możemy zdobyć największą 
wiedzę o kulturze i tradycjach innych narodów. Zjawisko to jest zauważalne także na 
rynku księgarskim, który obfituje w przewodniki, informatory, mapy i plany, będące 
niewątpliwie narzędziem upowszechniania wiedzy krajoznawczej.

Interesującą formą upowszechniania nauki jest ponadto tzw. turystyka naukowa. 
Niespopularyzowana jak na razie w naszym kraju, za granicą zaczyna się cieszyć coraz 
większą popularnością. Polega na wakacyjnych wyjazdach (głównie młodzieży) do
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miejscowości znanych z rozbudowanej bazy badawczej i badawczo-przemysłowej. 
Pobyt nie ogranicza się jedynie do zwiedzania tych instytucji, uczestniczący poznają 
także okoliczne zakłady przemysłowe oraz zabytki architektoniczne czy przyrodnicze.

Kolejnym rodzajem działań popularyzatorskich jest upowszechnianie nauki poprzez 
działanie. Forma ta ma według A. Bron-Wojciechowskiej największe możliwości we 
współczesnym świecie. Polega ona na uczestnictwie w eksperymentach różnego typu 
(fizycznych, chemicznych, przyrodniczych, społecznych). Bezpośredni udział w bada
niach naukowych, połączony z rozwiązywaniem problemów naukowych, jak również 
z własną twórczością techniczną czy nawet artystyczną realizowaną pod kierunkiem 
specjalistów, wydaje się nowym medium wspomagającym zrozumienie rozlicznych 
faktów naukowych przez przeciętnego obywatela. Różnorodne badania dowodzą bo
wiem, że poprzez aktywne zaangażowanie się w proces nabywania wiedzy najefek
tywniej można ją sobie przyswoić.

Jedną z form popularyzacji nauki poprzez działanie jest rozwiązywanie sytuacji 
problemowych. Została ona wyprowadzona z Deweyowskiej koncepcji nauczania 
i uczenia się dzięki rozwiązywaniu problemów. Każdorazowe rozwiązanie nowego 
problemu uruchamia zasób wiedzy, którą jednostka już posiada, jak również mobili
zuje do zdobywania nowych informacji, niezbędnych dla pokonania pojawiającej się 
trudności.

O kształceniu przez badanie pisze S. Palka, zwracając uwagę, że w toku rozwiązy
wania problemów badawczych nie tylko opanowuje się wiadomości, umiejętności czy 
nawyki, lecz także rozwija swoje zdolności poznawcze, zainteresowania i kształtuje się 
samodzielność poznawczą35.

35 S. Palka, Kształcenie przez badanie w praktyce szkolnej, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Pedagogiczne, 
Zeszyt nr 1, Kraków 1984, s. 29.

36 J. Pieter, Psychologiczne problemy samokształcenia. Nasza Księgarnia, Warszawa 1963, s. 105.

Przykładem upowszechniania nauki i kultury poprzez działanie może być także 
uczestnictwo w różnorodnych grupach hobbystycznych i miłośniczych. Rozwijanie 
zainteresowań zmusza bowiem do ciągłego poszerzania wiedzy na interesujący temat. 
Podobne korzyści niesie ze sobą uczestnictwo w amatorskich zespołach artystycznych 
(przykładem upowszechniania kultury muzycznej mogą być amatorskie zespoły in
strumentalne i wokalne).

Aktywnością popularyzatorską jest także organizowanie olimpiad wiedzy czy róż
norodnych konkursów. Są one dla uczestników doskonałą okazją do poszerzania wia
domości i znakomicie służą wdrażaniu do samokształcenia. Do grupy tej zaliczyć 
można ponadto uczestnictwo w imprezach naukowych, takich jak zjazdy, konferencje 
i sympozja, oraz imprezach tematycznych łączących różnorodne formy popularyzator
skie, np. pokazy, konkursy, gry edukacyjne, wystawy.

Aktywność samokształceniowa zajmuje szczególne miejsce w popularyzacji nauki. 
Jest to bowiem, za J. Pieterem, długofalowe poczynanie, wysoce samodzielne (chociaż 
czasami mniej lub bardziej kierowane), w którym nie chodzi zazwyczaj o doraźny cel 
praktyczny, ale o rozwój własnej wiedzy, kształcenie cech charakteru oraz doskonale
nie swojej osobowości36. Odmianą samokształcenia będzie kształcenie się dzięki pro
wadzeniu badań własnych przez osoby, które w ten sposób przyczyniają się do nauko
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wego rozpoznawania coraz to szerszych obszarów rzeczywistości. Pogłębianie wiedzy 
następuje tutaj w czasie analizy sytuacji badawczych.

Powyższa charakterystyka rodzajów popularyzowania wiedzy ukazuje wielość 
i różnorodność form, które winny stanowić o sile i szerokim zakresie działalności tego 
typu.

5. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty popularyzacji nauki

Szczególnie istotna w działalności popularyzatorskiej wydaje się znajomość psy
chologicznych mechanizmów poszukiwania i przyswajania sobie nowych informacji. 
Opierając się na niezwykle aktualnych tezach artykułu W. Łukaszewskiego, wymienić 
można dwie płaszczyzny, które warte są przeanalizowania w kontekście interesujących 
nas zagadnień. Są to cechy podmiotu decydujące o gotowości do przyjmowania no
wych informacji oraz cechy dotyczące stosunku między podmiotem i napływającymi 
informacjami. W grupie problemów, które tyczą się cech podmiotu, autor wymienia, 
a następnie analizuje: cechy organizacji doświadczeń, jakie posiada jednostka, cechy 
organizacji wiedzy o obiekcie popularyzacji, niektóre elementy wiedzy o własnej oso
bie, ogólne nastawienie do nauki oraz motywy poszukiwania informacji o wynikach 
poznania naukowego. Na wielką wagę motywacji w przyswajaniu sobie nowych treści 
zwraca uwagę J. Pieter, który analizuje to zagadnienie w odniesieniu do stopnia waż
ności i użyteczności nowych informacji dla osoby podejmującej się aktywności o cha
rakterze edukacyjnym37. Zagadnienia motywacji podejmowali także w swoich bada
niach F. Urbańczyk, W. Szewczuk, Z. Pietrasiński, M. Tyszkowa i wielu innych teo
retyków oraz praktyków edukacji dorosłych.

Tamże, s. 77-78.

Życie człowieka opiera się na ciągłym odbiorze napływających informacji, z któ
rymi musi on sobie jakoś radzić. Efektywność ludzkiego działania zależy często od 
tego, ile i jakie informacje uda mu się przetworzyć, i jak są one zorganizowane. Naj
ogólniej ujmując, informacje możemy podzielić na te, które dotyczą osoby podmiotu, 
otoczenia, w którym on żyje, stosunków między nim a otoczeniem oraz programów 
postępowania. Każda z tych kategorii może być znacznie rozbudowana, w zależności 
od ilości i różnorodności zadań realizowanych przez człowieka. Sytuację jeszcze bar
dziej komplikuje fakt, że człowiek nie gromadzi tylko informacji związanych bezpo
średnio z terenem i rodzajem podejmowanych działań, ale ma skłonność do gromadze
nia nadwyżek informacji, znacznie przewyższających rzeczywiste zapotrzebowanie 
wynikające z realizowanych zadań. W warunkach zmieniającego się świata takie nad
wyżki okazują się często warunkiem koniecznym sprawnego działania.

Wielość zadań, wymagań i warunków, w jakich działają ludzie, powoduje indywi
dualne zróżnicowanie w zakresie posiadanej wiedzy, jej różnorodności i zorganizowa
nia. To z kolei ma podstawowe znaczenie w procesie pobierania nowych informacji. 
Proces przetwarzania informacji, myślenia i rozwiązywania zadań jest bowiem tak 
naprawdę procesem porównywania i scalania ze sobą różnych informacji już posiada
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nych. Im większą ilością informacji dysponuje człowiek, „tym więcej nowych myśli 
może wytworzyć, tym więcej pomysłów sformułować, ale zarazem tym większa będzie 
możliwa liczba przeżywanych wątpliwości, tym większe prawdopodobieństwo po
wstania sprzecznych ze sobą myśli”38. Stwierdzenie to prowadzi, być może, do nie 
najbardziej odkrywczego, lecz istotnego sformułowania, że siłą napędową poszukiwa
nia nowych informacji jest posiadany już zasób wiadomości. W. Łukaszewski zwraca 
jeszcze uwagę na fakt, że nie liczy się tylko ilość posiadanych informacji, ale również 
ich różnorodność tematyczna. W zróżnicowanym zbiorze informacji możliwość poja
wienia się luk, wątpliwości czy sprzeczności jest znacznie większa niż w wyspecjali
zowanym zbiorze homogenicznym. Gotowość poszukiwania odpowiedzi na dręczące 
wątpliwości jest więc znacznie większa.

38 W. Łukaszewski, Psychologiczne podstawy popularyzacji wiedzy [w:] Teoria i praktyka..., s. 107.
39 Tamże, s. 114.

Istotnym elementem jest ponadto pewność posiadanych informacji. Pewność może 
się odnosić do jednostkowej wiadomości, jak i może się rozciągać na cały zbiór. Są oso
by bardziej pewne poszczególnych informacji oraz osoby mniej pewne. Dla otwartości 
na nowe informacje najkorzystniejsza jest sytuacja, gdy pewność co do informacji wyno
si około 50%, ponieważ przy bardzo niskiej czy przy bardzo wysokiej pewności czło
wiek zniechęca się do podejmowania aktywności w celu zdobycia nowych informacji.

Należy ponadto wymienić trzy istotne elementy wpływające na percepcję nowych 
wiadomości. Są to za W. Łukaszewskim: poziom uogólnienia systemu wiadomości, 
poziom integracji oraz stopień wewnętrznej zgodności.

Gotowość do poszukiwania i do pobierania nowych informacji o jakimś obiekcie 
będzie, jak poprzednio, tym większa,

im większą liczbą informacji na temat tego obiektu dysponuje jednostka, im bardziej zróżnicowa
ne są te informacje, im bardziej uogólniony jest ten system i bardziej zróżnicowany oraz wtedy, 
gdy jednostka nie w pełni jest pewna swoich wiadomości, a same wiadomości nie są całkowicie 
i bez reszty zgodne ze sobą39.

Wnioskować więc można, że działania popularyzatorskie są najbardziej efektywne 
w stosunku do osób, które posiadająjuż pewien zasób wiedzy, dla których uczestniczenie 
w procesie popularyzacji nauki jest uzupełnianiem posiadanych już informacji i nadbu
dowywaniem na nie nowych. Najtrudniej pracuje się z osobami o niskim poziomie róż
norodnych wiadomości bądź z osobami, które są bardzo mocno wyspecjalizowane i nie 
odczuwają potrzeby wyjścia poza przedmiot swojej działalności podstawowej.

Na aktywność edukacyjną jednostki znaczący wpływ ma percepcja samego siebie 
i poczucie własnej wartości. Wielu ludzi marnuje swoje możliwości, gdyż zbyt nisko je 
cenią. Są również osoby, które tylko dlatego unikają nowych doświadczeń, ponieważ 
obawiają się, że nie będą w stanie przyłączyć ich do doświadczeń już posiadanych. 
Wielu ludzi unika np. wiadomości z zakresu nauk ścisłych, ponieważ żywi przeświad
czenie (oparte często na niepowodzeniach szkolnych), że wiedza z zakresu matematyki 
i fizyki przekracza ich możliwości poznawcze. Można sformułować pogląd, że niedo
cenianie własnych możliwości jest czynnikiem zmniejszającym prawdopodobieństwo 
podjęcia aktywności edukacyjnej. Zdarza się także, że sytuacja bywa odwrotna. Pra
gnienia i aspiracje jednostki są ilościowo i jakościowo wyższe od jej możliwości 
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i oczekiwań, a różnica tego typu bywa często czynnikiem napędowym ludzkiego dzia
łania. Warunkiem jest jednak, aby ta rozbieżność nie była zbyt wielka, ponieważ 
uświadomienie sobie, że pomiędzy tym, co wiemy, a tym co chcemy wiedzieć, istnieje 
przepaść, skutecznie ochłodzi każdy zapał edukacyjny.

Często wśród przeciętnych odbiorców pojawia się sąd, że „nauka” funkcjonuje na 
odmiennych zasadach niż reszta życia społecznego, jak również, że rządzi się swoimi 
i sobie tylko znanymi prawidłowościami. Nastawienia do nauki można, za W. Łuka
szewiczem, podzielić na racjonalne (pronaukowe) i irracjonalne. Racjonalne podejście 
do nauki sprzyja gotowości do poszukiwania i pobierania nowych informacji. Irracjo
nalny stosunek, występujący w dwóch wariantach (przesadna wiara w możliwości 
nauki lub lęk przed nauką) nie sprzyja działaniom popularyzatorskim.

Problematyka motywacji w podejmowaniu aktywności edukacyjnej została wielo
krotnie opisana w literaturze psychologicznej i pedagogicznej. Pojawiają się między 
innymi sądy bardzo pozytywnie wartościujące bezinteresowną aktywność poznawczą. 
Można jednak z takim podejściem polemizować, gdyż gromadzenie informacji dla 
samego ich gromadzenia wydaje się działaniem pozbawionym głębszego sensu, służą
cym jedynie gimnastyce umysłu. Człowiek działa, najczęściej opierając się na zasa
dach pragmatycznych. Tak zwane bezinteresowne zainteresowanie nowymi informa
cjami jest wynikiem chęci maksymalizowania szans skutecznej kontroli nad różnorod
nymi wydarzeniami, które kiedykolwiek jednostce mogą się przydarzyć. Informacje 
nieużyteczne aktualnie bądź potencjalnie mogą wręcz działać na szkodę jednostki, 
tworząc jedynie niepotrzebny balast informacyjny.

Efektywność działalności popularyzacyjnej zależeć będzie od wielu różnorodnych 
relacji, ale za W. Łukaszewiczem skupmy się na trzech z nich: nowość informacji, 
zgodność/rozbieżność informacji oraz użyteczność informacji.

Nowość informacji może oznaczać, że jednostka otrzymuje wiadomości o niezna
nym jej dotąd obiekcie, który nie ma żadnego odpowiednika w jej systemie doświad
czeń. W innym przypadku jednostka otrzymuje wiadomość o nowym aspekcie, nowej 
właściwości obiektu, który jest jej znany. Wiadomości o nieznanych uprzednio obiek
tach, jeśli jednostka jest podatna na przyjmowanie jakichkolwiek nowych wiadomości, 
zostają włączone w jej system wiedzy. Trudność może polegać na tym, że zaintereso
wanie jednostki całkowicie nowymi informacjami nie jest najczęściej zbyt wielkie. 
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku informacji nowych, ale o znanym jednostce 
obiekcie. Informacje takie mogą być zgodne logicznie i psychologicznie z systemem 
doświadczeń jednostki i wtedy go wzbogacą. Informacje mogą być również niezgodne 
logicznie lub psychologicznie z treścią informacji już posiadanych i wtedy przyjęcie 
ich oznacza konieczność reorganizacji posiadanego systemu wiedzy.

Działania popularyzatorskie byłyby najskuteczniejsze, gdyby przekazywały jedynie 
informacje zgodne z systemem doświadczeń jednostki. Ale trudno sobie wyobrazić 
taką sytuację. Wiele nowych osiągnięć naukowych ma wręcz rewolucyjny charakter 
i często wydają się one sprzeczne z wiedzą zdroworozsądkową. Należy jednak pamię
tać, że w wyniku powtarzania nowych informacji tracą one znamiona nowości i powoli 
mogą być włączone w system wiadomości jednostki.
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Komunikaty o nowościach powinny być więc jednoznaczne, bez możliwości inter
pretacyjnych, pewne, poparte silnymi argumentami oraz przedstawiane w kontekście 
informacji znanych i zgodnych z systemem wiadomości, który jednostka posiada. Tak 
formułowane, efektywniej będą przyjmowane przez osoby, wobec których podejmo
wane są działania popularyzatorskie, i łatwiej będą włączane w system posiadanej 
przez jednostkę wiedzy.





II. Tradycje i organizatorzy działalności 
popularyzatorskiej

1. Początki działań popularyzatorskich

Przez długi czas działalność popularyzatorska „wpisana” była w zakres działalności 
szkolnictwa różnych szczebli, stowarzyszeń społeczno-oświatowych i towarzystw 
naukowych. Tradycje popularyzacji wiedzy i nauki odnajdujemy więc w historycznym 
rozwoju instytucji i organizacji oświatowych różnego rodzaju.

Rozwój współcześnie rozumianej popularyzacji nauki wiąże się z trzema faktami 
z historii kultury, które miały znaczący wpływ na to zjawisko. Pierwszy z nich, jak 
podaje A. Bron-Wojciechowska, to wynalazek druku, dzięki któremu zwiększyła się 
liczba wydawanych książek, aby w XX wieku osiągnąć poziom masowej produkcji. 
Drugim istotnym procesem był rozwój szkolnictwa elementarnego, wraz z wprowa
dzeniem obowiązku szkolnego. Trzecim ważnym elementem sprzyjającym rozwojowi 
działalności popularyzatorskiej, było pojawienie się nowych środków przekazu, czyli 
radia i telewizji.

Historycznie rzecz ujmując, popularyzacja wiedzy i nauki wiąże się, według B. Su
chodolskiego, z epoką oświecenia, kiedy to osiągnięcia nauki stawały się często tema
tem dyskusji wyższych sfer. W pozytywizmie działania popularyzatorskie skierowane 
były na oświecanie szerokich rzesz chłopów i robotników. Popularyzacja wiązała się 
z uproszczeniami i koniecznymi przekształceniami, by nadać naukowym faktom bar
dziej przystępny charakter.

Za pierwszych orędowników działań popularyzatorskich uznać można encyklope
dystów francuskich oraz członków Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Londy
nie. W wyniku olbrzymich zmian społeczno-politycznych, jakie zaszły na przełomie 
XVIII i XIX wieku, pod wpływem nowych potrzeb społecznych, rozwinął się na 
ogromną skalę ruch oświaty dorosłych, który zawierał w sobie wiele inicjatyw o cha
rakterze popularyzatorskim. W wielu krajach (Anglia, Francja, Stany Zjednoczone czy 
kraje skandynawskie) nastąpił wówczas dynamiczny wzrost liczby różnorodnych in
stytucji służących edukacji dorosłych, a także popularyzujących wiedzę.

Dla przykładu, pod koniec XVIII wieku w Anglii uniwersytety oraz inne szkoły 
wyższe organizowały dla robotników odczyty i pogadanki na tematy zawodowe, spo
łeczne i polityczne. W latach dwudziestych XIX wieku powstały tzw. instytuty mecha
ników, które upowszechniały podstawy nauk przyrodniczych oraz języki obce. Utwo
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rzono również instytuty literackie i filozoficzne, z których korzystały zarówno szerokie 
kręgi robotników, jak i mieszczaństwa1.

1 S. Michalski, Popularyzowanie wiedzy i samouctwo. Poradnik dla samouków, red. A. Hetlich, S. Mi
chalski, t. IV, Warszawa 1902, s. 307-406.

2 J. Półturzycki, Akademicka edukacja dorosłych, Wyd. UW, Warszawa 1994, s. 40.
3 A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa 1974, s. 200.
4 S. Karaś, Dydaktyka oświaty pozaszkolnej, Wyd. ITE, Warszawa-Radom 1995, s. 23.
5 J. Półturzycki, Edukacja dorosłych za granicą, Wyd. Adam Marszalek, Toruń-Warszawa 1998, s. 50.

Na angielską edukację dorosłych silny wpływ wywarło szkolnictwo wyższe, które, 
jak podaje J. Półturzycki, zorganizowało nową formę edukacyjną, jaką był uniwersytet 
rozszerzony. W 1871 roku J. Stuart zaproponował władzom Uniwersytetu w Cambrid
ge zorganizowanie otwartych wykładów dla wszystkich chętnych. Otwarte wykłady 
z astronomii prowadził już od 1867 roku, a oficjalnie uniwersytet rozszerzony został 
utworzony w 1873 roku. W 1876 roku, jak podaje J. Półturzycki, wykłady prowadzone 
były w 37 miejscowościach1 2. Za Uniwersytetem w Cambridge podobne formy działal
ności zorganizowały inne brytyjskie uczelnie, gromadząc wielu uczestników. Jak poda
je A. Bron-Wojciechowska, pierwsze instytucje tego typu zaczęły powstawać w Anglii, 
na bazie tzw. instytutów mechaników, które prowadziły głównie wykłady ogólno
kształcące dla robotników. Podobną inicjatywę podjęto we Francji i Austro-Węgrach.

W 1873 roku utworzono w Anglii, przy Uniwersytecie w Cambridge, pierwszy 
uniwersytet rozszerzony. Dążono do tego, jak pisze A. Kamiński, „aby popularyzacja 
nie osłabiała naukowego autentyzmu wykładów, nie upraszczała, nie pozbawiała po
dawanej wiedzy jej problematyki”3. W Polsce wiele instytucji tego typu zaczęło po
wstawać na przełomie XIX i XX wieku wokół wykładów powszechnych organizowa
nych przy uniwersytetach. Placówki te zajmowały się głównie podnoszeniem kultury 
społeczeństwa, jak również kształtowaniem świadomości narodowej i pogłębianiem 
uczyć patriotycznych4. Słuchacze uniwersytetów powszechnych nie otrzymywali dy
plomów czy świadectw, lecz uczestniczyli w wykładach dla poszerzenia i pogłębienia 
wiedzy na interesujący ich temat.

Otwarte wykłady dla wszystkich chętnych stały się bardzo popularne, wydawano 
skrypty, a latem organizowano wycieczki wakacyjne, „których celem było zwiedzanie 
innych ośrodków akademickich oraz poznawanie zasobów dydaktycznych i bibliotecz
nych”5. Działania w zakresie popularyzacji wiedzy przebiegały szczególnie owocnie 
dzięki zaangażowaniu profesorów oraz studentów, którzy organizowali współpracę 
z grupami uczestników odczytów, głównie wśród robotników i rzemieślników. W 1919 
roku, jak podaje J. Półturzycki, władze Wielkiej Brytanii uznały, że „kształcenie poza 
murami” należy do statutowych działań uniwersytetów. Polskie tradycje powszechnych 
wykładów uniwersyteckich zostaną ukazane w kolejnym podrozdziale.

W rozwoju popularyzacji nauki w świecie najsilniej zaznaczyły się inicjatywy uni
wersyteckie, polegające głównie na wygłaszaniu odczytów i prelekcji. Organizowano 
ponadto cykle wykładów, sesje naukowe, zespoły samokształceniowe, kluby dyskusyj
ne, koła zainteresowań i klasy tutoralne. Z uczelniami współpracowały liczne stowa
rzyszenia i ruch samorządowy. Wielu wybitnych uczonych i społeczników włączało się 
w działania tego rodzaju, podkreślając ich wartość i znaczenie społeczne.
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W XIX wieku rozwój technologiczny przyspieszył wiele działań, gdyż coraz bar
dziej widoczny się stawał rozłam pomiędzy tymi, którzy wiedzę posuwali naprzód, 
a tymi, którym trzeba ją było uprzystępniać. Wtedy również przyjęto założenie, jak 
podaje M. Kątny, że obok literatury szkoła elementarna, najwcześniej rozpowszech
niona w Prusach, Danii, we Francji, w Austrii i Czechach, służyć ma popularyzacji 
wiedzy.

2. Działalność popularyzatorska na ziemiach polskich w okresie 
zaborów

W Polsce pierwsze hasła udostępniania i uprzystępniania dorobku nauki szerokiemu 
ogółowi pojawiły się, jak podaje M. Gorczyńska, w epoce oświecenia (szczególnie 
w dobie Komisji Edukacji Narodowej), a dzieje upowszechniania wiedzy nierozłącznie 
związane są z dziejami edukacji dorosłych. Właściwy rozwój tego zjawiska łączyć 
można z okresem zaborów i przemianami społeczno-gospodarczymi i narodowowy
zwoleńczymi, jakie zachodziły w naszym kraju. W okresie tym nastąpił gwałtowny 
rozwój społecznej działalności oświatowej, w którą wpisane są tradycje działalności 
popularyzatorskiej. W okresie zaborów opierała się ona głównie na działaniach pol
skich towarzystw naukowych i społeczno-oświatowych oraz na inicjatywach zaanga
żowanych w działalność społeczną osób. Wyszczególnienie kilku najważniejszych 
towarzystw oraz działań podejmowanych przez uniwersytety pozwala dostrzec główne 
kierunki interesującego nas zjawiska w tym okresie.

Od wielu lat towarzystwa naukowe, zwane często akademiami, odgrywają znaczącą 
rolę w rozwoju nauki i jej popularyzacji. Zaczęły powstawać w Europie Zachodniej 
w wieku XV i XVI, ale bujny ich rozwój, jak pisze T. Łepkowski, przypada na XVII 
stulecie. W. Rolbiecki podkreśla, że były jednym z przejawów ważnego procesu 
w dziejach nauki, jakim była jej instytucjonalizacja6. Spełniały ponadto wiele donio
słych funkcji społecznych.

6 W. Rolbiecki, Towarzystwa naukowe w Polsce, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1972, s. 7.

W Polsce okres powstawania towarzystw naukowych przypada na początek epoki 
zależności naszego państwa. Towarzystwa naukowe broniły interesów wspólnoty 
uczonych, ale pełniły również odpowiedzialną służbę społeczną, przez co odegrały 
wielką rolę w rozwoju rodzimej nauki i kultury. Okres zaborów stanowi ważny czyn
nik w ich rozwoju, gdyż uprawianie nauki i jej upowszechnianie było wtedy orężem 
walki o narodową niezawisłość. Stanowiło to przyczynek do rozwoju więzi pomiędzy 
uczonymi a społeczeństwem, między nauką a potrzebami społecznymi. W okresie 
ponadstuletniej niewoli w poszczególnych zaborach powstało kilkanaście towarzystw 
naukowych, które często kompensowały brak polskich uczelni wyższych. Odgrywały 
one dużą rolę w zakresie organizacji nauki i popularyzowania jej wyników.

Towarzystwa naukowe i społeczno-oświatowe zajmowały się również wydawaniem 
różnorodnych czasopism, w których liczni uczeni publikowali swoje artykuły. Za 
pierwsze czasopisma o charakterze magazynowym, w których popularyzowano naukę, 
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uznać można wydawane w latach 1758-1761 „Nowe Wiadomości Ekonomiczne 
i Uczone” albo „Magazyn wszystkich nauk do szczęśliwego życia ludzkiego potrzeb
nych” oraz wydawany w latach 1784-1785 „Magazyn Warszawski, pięknych nauk, 
kunsztów i różnych wiadomości dawnych i nowych dla zabawy i pożytku obojga pici, 
wszelkiego stanu i smaku”. J. Kubin w Encyklopedii kultury i oświaty dorosłych podaje, 
że rozwój pierwszych wydawnictw popularnonaukowych przypada na koniec XIX 
i początek XX wieku. Za najstarszy współcześnie ukazujący się tygodnik popularyzujący 
nauki przyrodnicze uznać można „Wszechświat”, który założony został w 1882 roku.

Z ważniejszych stowarzyszeń społecznych, które przyczyniły się do popularyzowa
nia wiedzy w okresie zaborów, wymienić można: Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w Warszawie (1800 r.), Towarzystwo Naukowe Krakowskie (1817 r.), podobne towa
rzystwa w Lublinie (1818 r.), Płocku (1829 r.), Poznaniu (1857 r.), Toruniu (1875 r.). 
Ich działalność kontynuowały następnie: Polska Akademia Umiejętności (1872 r.), 
Kasa im. J. Mianowskiego (1881 r.), Towarzystwo Czytelni Ludowych (1888 r.), To
warzystwo Szkoły Ludowej (1891 r.), Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego im. 
Adama Mickiewicza (1891 r.), Polska Macierz Szkolna (1905 r.) i wiele innych. Miały 
one charakter stowarzyszeń ogólnokrajowych i regionalnych, o ogólnym bądź specjali
stycznym profilu działalności. Organizowały szeroką działalność na terenie miast 
i regionów. W okresie zaborów na terenie ziem polskich obok dużych stowarzyszeń 
działało ponadto wiele małych, regionalnych, których działania często zakrojone były 
na bardzo szeroką skalę. Prócz głównego zadania, jakim była dla organizacji tego typu 
walka z analfabetyzmem, popularyzowały one czytelnictwo i wprowadzały dorosłych 
do dalszej aktywności edukacyjnej, głównie dzięki akcjom odczytowym i pogadan
kom. Towarzystwa te próbowały ponadto dbać o rozwój nauki polskiej poprzez ini
cjowanie badań naukowych, organizowanie konkursów i dyskusji czy popularyzowanie 
osiągnięć naukowych (ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych). Wydawano cza
sopisma, na łamach których publikowano wiadomości o najnowszych osiągnięciach 
naukowych, tłumaczono teksty zagraniczne, organizowano rozliczne akcje odczytowe.

Najwcześniej, bo w 1800 roku, powstało Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk. Jego założycielami byli najwięksi intelektualiści ówczesnej epoki. Zadania To
warzystwa skupiały się wokół:

- organizowania nauki polskiej i życia umysłowego kraju;
- pielęgnowania języka polskiego, literatury i tradycji narodowej;
- troski o piśmiennictwo naukowe oraz o rozwój gospodarczy kraju.
Popularyzowano ponadto osiągnięcia naukowe w języku polskim, prowadzono szero

ko zakrojoną działalność wydawniczą. Działania te wynikały z przekonania, że nauka 
jest istotną formą życia społecznego. Towarzystwo zamierzało objąć swoim zasięgiem 
jak najszerszy obszar kraju i skupić wokół siebie wybitnych uczonych z innych zaborów. 
Jego działania opierały się na ofiarności społecznej wyrażanej w formie składek i daro
wizn. Towarzystwo składało się z pięciu działów, ale całością kierował prezes. Człon
kowie spotykali się na zebraniach i posiedzeniach naukowych. Towarzystwo rozwiązano 
po powstaniu listopadowym, ale osiągnięcia kilkudziesięciu lat działalności były ogrom
ne. Zgromadzono bogate zbiory biblioteczne, wydano wiele dzieł, przedyskutowano 
niezliczoną ilość ważnych dla państwa kwestii, zrealizowano kilkanaście poważnych 
przedsięwzięć (postawienie pomnika Mikołaja Kopernika, budowa Pałacu Staszica).
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W 1815 roku zostało założone przy Uniwersytecie Jagiellońskim Towarzystwo Na
ukowe, na wzór powstałego kilka lat wcześniej w Warszawie Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Głównym zadaniem Towarzystwa było wspieranie działalności naukowo-ba
dawczej uczonych. Polegało ono na wydawaniu dzieł, rozpowszechnianiu wyników 
doświadczeń naukowych, wdrażaniu indywidualnych badań. Z biegiem lat działalność 
Towarzystwa rozszerzała się i w połowie XIX wieku biegła dwoma torami. Pierwszy, 
nazywany Wydziałem Akademicznym, zajmował się pracami badawczo-wydawni- 
czymi, drugi zaś, Wydział Rozszerzania Oświaty, opiekował się miejskimi i wiejskimi 
szkołami początkowymi oraz je nadzorował. Towarzystwo współpracowało w tym 
zakresie z odpowiednimi władzami szkolnymi, jak również wydawało podręczniki 
z różnych dziedzin, a także wspierało biblioteki szkolne. Wysiłki Towarzystwa szły 
w kierunku połączenia działań z Uniwersytetem, by Kraków stał się prężnym ośrod
kiem nowoczesnej myśli naukowej. 29 kwietnia 1872 roku odbyło się ostatnie posie
dzenie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, na którego miejsce powołano Polską 
Akademię Umiejętności.

Obok stowarzyszeń zajmujących się działaniami popularyzatorskimi wymienić 
można nieliczne działające w tym zakresie instytucje. Ich niewielka liczba wynikała 
z zakazu władz poszczególnych zaborów prowadzenia takiej działalności. Jednym 
z wyjątków było powstałe w 1868 roku Muzeum Techniczno-Przemysłowe, utworzone 
w Krakowie ze zbiorów zgromadzonych przez sławnego lekarza i działacza społeczne
go Adriana Branieckiego. Muzeum obok gromadzenia eksponatów i książek zajmo
wało się organizowaniem wykładów popularnych i kursów naukowych dla wszystkich 
zainteresowanych. Nieco później założyciel Muzeum zorganizował na wzór działają
cych w Anglii wyższe kursy ogólnokształcące dla kobiet, która to instytucja funkcjo
nowała do okresu międzywojennego.

Wraz z towarzystwami o charakterze ogólnym z początkiem XIX wieku zaczęły 
powstawać stowarzyszenia profesjonalne i specjalistyczne towarzystwa naukowe. Jako 
pierwsze w grupie towarzystw profesjonalnych powstało Towarzystwo Lekarskie Wi
leńskie i Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, które w 1851 roku przekształciło się 
w Polskie Towarzystwo Lekarskie. Dalej wymienić można, za W. Rolbieckim, Towa
rzystwo Lekarskie Krakowskie, Towarzystwo Pedagogiczne czy Towarzystwo Rolni
cze. W grupie naukowych towarzystw specjalistycznych za pierwsze uznać można 
powstałe w 1866 roku we Lwowie Towarzystwo Historyczne. W 1857 roku w Krako
wie, na wniosek Józefa Dietla, zainicjowano powołanie Krakowskiego Towarzystwa 
Hydrograficznego, lecz Towarzystwo Naukowe Krakowskie, nie chcąc dopuścić do 
rozproszenie organizacyjnego, utworzyło w swoich strukturach komisję zajmującą się 
tymi zagadnieniami. Kolejno powstawały Towarzystwo Filologiczne w Krakowie, 
Towarzystwo Ludoznawcze we Lwowie i Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne. To
warzystwa specjalistyczne działające w okresie zaborów organizowały głównie zebra
nia naukowe, wydawały publikacje, organizowały konkursy na prace naukowe, prowa
dziły działalność oświatową i popularyzatorską, zajmowały się ponadto gromadzeniem 
i zabezpieczaniem dzieł sztuki i pamiątek historycznych.

Organizacją działającą na szerszym obszarze było powstałe w 1880 roku Towarzy
stwo Czytelni Ludowych. Zajmowało się ono przede wszystkim upowszechnianiem 
książki, ale również kształceniem i dokształcaniem dorosłych. Zasięgiem swym obej
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mowało głównie teren Wielkopolski, Pomorza i Śląska, a głównym jego celem było 
szerzenie oświaty i kultury narodowej wśród wszystkich warstw społeczeństwa, 
w zgodzie z zasadami religijnymi. Towarzystwo realizowało swoje cele, utrzymując 
biblioteki, organizując wykłady publiczne i obchody patriotyczne. Dało początek idei 
uniwersytetów ludowych, instytucji prowadzących szeroką działalność oświatową 
i popularyzacyjną, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej.

Jedną z najważniejszych organizacji naukowych powstałych w tym okresie była 
założona w 1872 roku krakowska Akademia Umiejętności. Powstała ona w wyniku 
przekształcenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i oparła się zasadniczo na 
jego dorobku i doświadczeniach. Od początku swej działalności zmierzała do uzyska
nia miana naczelnej organizacji naukowej kraju i chciała objąć swym zasięgiem 
wszystkie trzy zabory. Głównym pionem działalności Akademii były badania naukowe 
w różnych dziedzinach, ale prowadzono także szeroko zakrojoną akcję wydawniczą, 
publikując historyczne materiały źródłowe, pozycje dawnego polskiego piśmiennictwa, 
prace monograficzne z różnych dziedzin oraz liczne podręczniki akademickie. Stresz
czenia prac referowanych na posiedzeniach poszczególnych wydziałów i komisji wraz 
ze sprawozdaniami z bieżącej działalności Akademii drukowane były w piśmie „Rocz
nik Zarządu Akademii” (później „Rocznik PAU”). W 1905 roku zapoczątkowano po
nadto prace nad Encyklopedią polską, która w 25 tomach miała przedstawiać całość 
polskiej kultury. Jednak ze względu na trudności finansowe przedsięwzięcia nie udało 
się zrealizować w całości. Ukazało się tylko kilka tomów z poszczególnych dziedzin 
wiedzy.

Znaczącą organizacją dla rozwoju nauki polskiej w okresie niewoli była powstała 
w 1881 roku w Warszawie fundacja popierania nauki, czyli Kasa im. Józefa Mianow
skiego. Przyjęła ona imię rektora warszawskiej Szkoły Głównej, zlikwidowanej przez 
carat w 1869 roku. Pomimo dużych trudności instytucja została zarejestrowana przez 
władze zaboru jako „kasa pomocy dla osób pracujących na polu naukowem”, a z cza
sem stała się największą instytucją wspierającą badania i wydawnictwa naukowe okre
su zaborów7. Od samego początku z organizacją związani byli wielcy polscy uczeni, 
pierwszym przewodniczącym komitetu zarządzającego Kasą był Tytus Chałubiński. 
Dzięki ogromnej ofiarności zarówno arystokracji, kół finansowych, jak i zwykłych 
obywateli, oraz działalności dochodowej (dzierżawa i eksploatacja pól naftowych) 
Kasa dysponowała pokaźnymi środkami finansowymi, których rozdzielanie ogranicza
ne jednak było przez władze rosyjskie.

7 Kasa imienia Józefa Mianowskiego. Fundacja popierania nauki 1881-1991, red. P. Hubner, J. Pisku- 
rewicz, L. Zasztowt, Kasa im. J. Mianowskiego, Warszawa 1992, s. 8.

Tajne koła samokształceniowe także odegrały ważną rolę w popularyzacji nauki. 
W 1886 roku powstał w Warszawie tajny Uniwersytet Latający, łączący w sobie liczne 
działające w tym okresie zespoły samokształceniowe. Zrzeszał w swoich szeregach 
głównie kobiety, ale także młodzież studencką i uczniów szkół średnich. W 1906 roku 
został zalegalizowany przez władze rosyjskie pod nazwą Towarzystwa Wyższych Kur
sów Naukowych. Naukę pobierali w nim zarówno słuchacze, którzy mogli zakończyć 
swoją edukację uzyskaniem dyplomu studiów wyższych (ci po maturze), jak i tak zwa
ni wolni słuchacze, zainteresowani poszerzaniem swoich wiadomości.
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Inną ważną organizacją było powstałe w 1891 roku Towarzystwo Szkoły Ludowej, 
działające głównie na terenie Galicji. Zajmowało się przeważnie organizowaniem 
oświaty szkolnej i pozaszkolnej różnych rodzajów. Tworzyło liczne biblioteki, punkty 
biblioteczne, domy ludowe, czytelnie oraz niedzielne uniwersytety wiejskie i uniwer
sytety robotnicze w miastach. Towarzystwo organizowało również liczne odczyty 
i pogadanki. Jak podaje T. Aleksander, w samym 1913 roku w różnych oddziałach 
Towarzystwa zorganizowano ich 73 888. TSL zajmowało się także organizowaniem 
szkoleń dla prelegentów i wydawało publikacje, na łamach których omawiano proble
my metodyczno-organizacyjne działań popularyzatorskich. Towarzystwo Szkoły Lu
dowej wydawało „Miesięcznik Towarzystwa Szkoły Ludowej”, przekształcony w póź
niejszym okresie w „Przewodnik Oświatowy”.

8 T. Aleksander, Pozaszkolna edukacja ogólnokształcąca dorosłych. Przeszłość, teraźniejszość, przy
szłość, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Pedagogiczne, zeszyt nr 16, Kraków 1992, s. 51.

W. Jamrożek, Oświata pozaszkolna w koncepcjach i działalności Towarzystwa Uniwersytetu Ludowe
go im. Adama Mickiewicza [w:] Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogicznej, red. E. Sapia-Drewniak, 
A. Stopińska-Pająk, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 69.

W 1898 roku powstało Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickie
wicza, założone we Lwowie w setną rocznicę urodzin wieszcza. W trzecim paragrafie 
statutu, jak podaje W. Jamrożek, pojawił się zapis, że celem Towarzystwa jest popula
ryzowanie wiedzy poprzez kursy popularne i odczyty, pogadanki naukowe, wydawanie 
tanich pism, zakładanie czytelni i wypożyczalni, ogłaszanie konkursów na popularne 
wydawnictwa, organizowanie wycieczek naukowych9. Liczba wykładów zorganizo
wanych w ciągu dwóch pierwszych lat działalności wynosiła, jak podaje W. Jamrożek, 
751 - dla 117 tysięcy słuchaczy. Szczególnym powodzeniem cieszyły się wykłady 
z nauk przyrodniczych (astronomia i geologia). Wykłady miały kształtować u słucha
czy nowoczesne wyobrażenie o przyrodzie i świecie, zapoznawać ich z osiągnięciami 
techniki i postępowymi ideami społecznymi. Szczególną wagę przywiązywano do 
wykładów z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, higieny i zdrowia oraz tych, 
które dotyczyły współczesnej kultury - zwłaszcza polskiej. Krakowski oddział Towa
rzystwa organizował na początku XX wieku zarówno pojedyncze wykłady, jak i cykle 
odczytów dotyczące określonej problematyki, np. „Wszechświat i człowiek” czy 
„Wiek XIX”. W 1899 roku Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza 
wydało dwa zeszyty kwartalnika „Wiedza dla Wszystkich”, który miał służyć popula
ryzacji wiedzy. Rozwinęło również, przy dużym udziale Heleny Radlińskiej, kierującej 
od 1906 roku oddziałem krakowskim, sieć bibliotek i czytelni. Dzięki jej wysiłkom, 
biblioteka krakowskiego oddziału Towarzystwa stała się wzorcową placówką, z której 
doświadczeń korzystały inne organizacje. W 1926 roku dorobek Towarzystwa w za
kresie edukacji dorosłych został częściowo wchłonięty przez Towarzystwo Uniwersy
tetu Robotniczego.

Inna ważna inicjatywa to postała w 1905 roku Polska Macierz Szkolna. Głównym 
celem towarzystwa było krzewienie oświaty w duchu narodowym. Zadanie to realizo
wane było poprzez

zakładanie, utrzymywanie i popierane różnego rodzaju kursów, ochronek szkół ludowych i śred
nich seminariów nauczycielskich, czytelni ludowych, bibliotek, organizowanie porady prawnej 
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w sprawach dotyczących szkolnictwa, udzielania pomocy materialnej kształcącej się młodzieży, 
opracowywanie danych statystycznych dotyczących stanu i potrzeb szkolnictwa10 11.

10 Ł. Kabzińska, Formy i metody zwalczania analfabetyzmu w działalności oświatowej Polskiej Macie
rzy Szkolnej w latach 1916-1939 [w:] Instytucjonalne formy edukacji dorosłych w Drugiej Rzeczypospoli
tej, red. E. Sapia-Drewniak, A. Stopińska-Pająk, Wyd. ITE, Warszawa 2001, s. 9.

11 T. Aleksander, Andragogika, Wyd. Gens, Ostrowiec Świętokrzyski 2002, s. 37-38.

Po dwóch latach PMS została rozwiązana przez władze rosyjskie, ale od 1916 roku 
wznowiła swoją działalność. Działaniami swymi PMS obejmowała w zasadzie tereny 
zaboru rosyjskiego, ale również Wileńszczyznę, Cieszyn i Gdańsk.

Ważną inicjatywą powstałą w zaborze rosyjskim w latach 1905/1906 był Uniwer
sytet dla Wszystkich, instytucja zajmująca się działalnością oświatową skierowaną do 
robotników”. Początkowo organizowano luźne odczyty, przeformułowane po jakimś 
czasie w cykle odczytowe. Prowadzono ponadto systematyczne wykłady z różnych 
dziedzin.

Towarzystwo Naukowe Warszawskie powstało w 1907 roku z inicjatywy uczonych 
skupionych wokół warszawskiej Szkoły Głównej, działaczy Kasy im. Mianowskiego 
oraz warszawskich członków Akademii Umiejętności. Wedle sformułowań ustawy 
TNW nastawiało się na działalność czysto naukową (wydawnictwa naukowe, organi
zowanie laboratoriów i pracowni badawczych). Była to instytucja akademicka, finan
sowana z datków społecznych oraz dotacji Kasy im. Mianowskiego, zorientowana 
głównie na organizację instytutów badawczych. Po zakończeniu I wojny światowej 
sytuacja kadrowa i finansowa Towarzystwa znacznie się pogorszyła. Wielu wybitnych 
uczonych przeszło na stanowiska pracowników naukowych Uniwersytetu Warszaw
skiego bądź innych instytucji państwowych, a opiekę finansową nad Towarzystwem 
przejęło państwo.

Z początkiem XX wieku zaczęły się pojawiać coraz liczniej niedzielne i zimowe 
szkoły dla dorosłych, jak i inne formy aktywności oświatowej, które łączyły ogólny 
rozwój osobowości dorosłego ucznia z popularyzowaniem kultury narodowej. Stymu
latorem tych działań była aktywność środowisk akademickich oraz coraz prężniej roz
wijający się ruch wydawniczy. Powstawały więc obok szkół różnorodne kursy, uni
wersytety powszechne i ludowe, szkoły wieczorowe, a także czytelnie wyższe dla do
rosłych.

Działalność różnorodnych towarzystw oświatowych wpłynęła na rozwój teorii 
w zakresie popularyzacji kultury i oświaty. Działalnością w tym zakresie wyróżniał się, 
jak podaje J. Potoczny, Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza w Krakowie. 
Szczególną rolę w upowszechnianiu wiedzy elementarnej wśród dorosłych odgrywało 
żywe słowo prelegenta. Publicyści i działacze związani z ruchem popularyzatorskim 
w swoich wystąpieniach i artykułach stawiali przed prelegentami duże wymagania 
w zakresie wykształcenia umysłowego i doskonalenia zawodowego. Winni oni, według 
nich, umiejętnie pobudzać słuchaczy do krytycznego myślenia, nie tylko podawać 
rezultaty badań naukowych, lecz, jak pisała Helena Radlińska-Orsza, wprowadzać 
słuchaczy w „tajniki pracy naukowej”. Wszystkie organizacje upowszechniające naukę 
były zgodne co do tego, że dobór treści i tematyki wykładów powinien być dostosowa
ny do potrzeb środowiska i możliwości intelektualnych odbiorców. Uniwersytet Lu
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dowy im. A. Mickiewicza podjął cenne badania dotyczące zniechęcania się słuchaczy 
do uczestnictwa w działaniach oświatowych, jak i spadku frekwencji na różnorodnych 
zajęciach. Za główną przyczynę takiego zjawiska uznano słabe powiązanie wykłada
nych treści z życiowymi potrzebami słuchaczy. O efektywności wykładów decydował 
również poziom wiedzy słuchaczy na wykładany temat oraz stopień przygotowania 
szkolnego.

Ważną funkcję w zakresie teorii popularyzacji wiedzy spełniło seminarium oświa
towe, organizowane przez krakowski oddział TUL. Uczestnicy tego spotkania wska
zywali na znaczącą rolę pracy oświatowej wśród ludu. Pojawiła się wówczas myśl 
o wydaniu podręcznika dla oświatowców, zawierającego dotychczasowy dorobek teo
retyczny i praktyczny w dziedzinie edukacji dorosłych. W 1913 roku z inicjatywy 
działaczy ZG TUL wydano pierwszy podręcznik andragogiki pt. Praca oświatowa, jej 
zadania, metody i organizacja. Walny Zjazd działaczy Uniwersytetu Ludowego wzbo
gacił metodykę działalności popularyzatorskiej o wycieczki do muzeów, ogrodów 
zoologicznych czy botanicznych, zwiedzanie zabytków architektonicznych, zwiedzanie 
wystaw dzieł sztuki, a także obserwację życia codziennego opartą na wzorowo funk
cjonujących instytucjach użyteczności publicznej12.

12 J. Potoczny, Teoria elementarnego kształcenia dorosłych, popularyzacji wiedzy i czytelnictwa w Ga
licji doby autonomicznej [w:] Z tradycji polskiej teorii..., s. 34.

A. Stopińska-Pająk, Andragogika w Drugiej Rzeczpospolitej, Wyd. UŚ, Katowice 1994, s. 144.

Na szczególną uwagę zasługiwały również kilkudniowe kursy z zakresu techniki 
pracy oświatowej, przeznaczone dla działaczy, organizatorów i instruktorów zajmują
cych się pracą kulturalno-oświatową. Wykładali na nich wybitni polscy uczeni, działa
cze oświatowi i związkowi. Wiele miejsca poświęcano metodyce wykładu. Ekspono
wano zasady dydaktyczne, na których opierano działalność popularyzatorską, by wy
mienić: systematyczność, stopniowanie trudności, trwałość wiedzy, indywidualizację 
i poglądowość. W 1908 roku Zarząd Główny TUL zorganizował centralną wypoży
czalnię przeźroczy, zawierającą blisko 10 tysięcy klisz ilustrujących zagadnienia przy
rodnicze, krajoznawcze, historyczne. Kompletowano ponadto zestawy odczytów celem 
opracowania, na wzór angielski, streszczeń dla słuchaczy. Z rozważań publicystycz
nych i praktyki oświatowej towarzystw zaczęły się wyłaniać początki metodyki wykła
du i odczytu. Odczyt winien być, według oświatowców, obrazowy w treści i formie, 
przystępny i prosty. Barwnie przedstawiający zagadnienia naukowe, ale i nieuprasz- 
czający ponad miarę oraz niewulgaryzujący wykładanych zagadnień.

Początkowo hasła wspierające popularyzowanie wiedzy oparte były na głębokim 
pozytywistycznym przeświadczeniu, że „wiedza to potęga”. Z początkiem XX wieku 
pojawiające się wówczas prądy pedagogiczne i nagromadzone doświadczenia ukształ
towały nowe poglądy na oświatę dorosłych. Uznano, że ważniejsze od przekazu no
wych treści jest pomaganie człowiekowi w wyborze upowszechnianych wartości 
i wiadomości13.

Działania skierowane na popularyzowanie wiedzy, jak zostało to zauważone, od
naleźć można pośród różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez towarzystwa na
ukowe i stowarzyszenia społeczno-oświatowe funkcjonujące w tym okresie. Najczę
ściej wiązały się one z akcjami na rzecz utrzymania „ducha polskiego w narodzie” 
(pielęgnowanie języka polskiego oraz dbanie o rozpowszechnianie literatury i tradycji 
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narodowej). Podejmowano ponadto próby organizowania nauki polskiej i życia umy
słowego kraju poprzez wspieranie działalności naukowej polskich uczonych i popula
ryzowanie ich osiągnięć. Wielokrotnie kompensowały one brak polskiego szkolnictwa, 
szczególnie na szczeblu wyższym. Organizacje te odegrały ważną rolę w ukształtowa
niu się silnych więzi pomiędzy społeczeństwem a uczonymi.

3. Powszechne wykłady uniwersyteckie

Polskie tradycje działań popularyzatorskich datować można za A.E. Wesołowską 
i J. Półturzyckim na 1776 rok, kiedy to wprowadzono na Akademii Krakowskiej wy
kłady z mechaniki, a później z rolnictwa, dla wszystkich zainteresowanych, nieposia- 
dających statusu studenta. Rektor Hugo Kołłątaj w 1780 roku wprowadził w tym celu 
etat specjalnego profesora, a w 1782 roku powołano katedrę mechaniki praktycznej, 
której zadaniem było popularyzowanie mechaniki w środowisku pozastudenckim14. 
Wykłady organizowane były w niedzielę, a uczestniczyli w nich najczęściej krakowscy 
rzemieślnicy oraz młodzi rolnicy. Postacią, która szczególnie zaangażowała się w te 
działania, był profesor Feliks Radwański. Opracowywał on programy nauczania, pro
wadził wykłady oraz wydawał pismo o tematyce gospodarczej, popularyzujące nowe 
rozwiązania z zakresu mechaniki, szczególnie przydatne w modernizacji rolnictwa 
i rzemiosła.

14 J. Półturzycki, Tradycje, osiągnięcia i kierunki rozwoju szkolnictwa dla dorosłych [w:] Teraźniejszość 
i przyszłość edukacji dorosłych, red. T. Aleksander, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 98.

15 J. Półturzycki, Akademicka edukacja dorosłych, Wyd. UW, Warszawa 1994, s. 38.
16 T. Aleksander, Pozaszkolna edukacja..., s. 49.

W Warszawie podobną działalność prowadził profesor Collegium Nobilium Józef 
Herman Osiński, który już od 1779 roku wygłaszał dla zainteresowanych wykłady 
z fizyki. Prelekcje wraz z pokazami doświadczeń, jak podaje J. Półturzycki, odbywały 
się popołudniami trzy razy w tygodniu, w maju, czerwcu i lipcu. Zajęcia stanowiły 
cykl wykładów dotyczący wybranej problematyki15.

Jak podaje T. Aleksander, w roku akademickim 1850/1851 zostały powołane przez 
Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wykłady popularne, które prowadzone były przez 
wybitnych profesorów uniwersyteckich. Obejmowały 10 godzin zajęć, a dotyczyły 
głównie geografii16.

Pod koniec XIX wieku wykłady tego typu przekształciły się w zorganizowany ruch 
Powszechnych Wykładów Akademickich. Działalność taką zapoczątkowano na Uni
wersytecie Lwowskim w 1899 roku, a w 1901 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Po upadku powstania listopadowego zlikwidowano uniwersytety w Warszawie i Wil
nie, przez co prowadzenie wykładów o tym charakterze w wymienionych miastach 
akademickich nie było możliwe. Organizowaniem akcji odczytowych i publikowaniem 
wykładów zajęły się tam głównie inne instytucje społeczno-oświatowe, a wspierała je 
między innymi Kasa im. J. Mianowskiego.

Nieco inną formę przybrały wykłady prowadzone w podobnym czasie przez Uni
wersytet Wileński, gdzie profesorowie dwa razy do roku w czasie publicznych posie
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dzeń akademickich upowszechniali osiągnięcia różnych nauk. Teksty odczytów były 
następnie drukowane w „Dzienniku Wileńskim”.

Powszechne Wykłady Akademickie we Lwowie w ciągu 10 lat, jak podaje J. Półtu
rzycki i A. E. Wesołowska,

objęły ponad 507 tysięcy osób, dla których 65 wykładowców wygłosiło 3171 wykładów. Wykła
dami tymi kierował rektor Uniwersytetu Lwowskiego profesor Kazimierz Twardowski. W Kra
kowie liczba odbiorców była mniejsza, ale w ciągu dziesięciu lat przed wybuchem wojny wyno
siła 288 tysięcy słuchaczy na 1647 wykładach17.

17 J. Półturzycki, E.A. Wesołowska, Rozwój i przemiany edukacji dorosłych w Polsce, „Rocznik Andra- 
gogiczny”, 2000, s. 24.

18 J. Dybiec, Uniwersytet Jagielloński 1918-1939, Wyd. PAU, Kraków 2000, s. 607.

Powszechne wykłady na UJ trwały niemal nieprzerwanie od 1902 do 1950 roku. Za 
pośrednictwem tych wykładów organizatorzy pragnęli przekazywać wiedzę na wyso
kim poziomie tym, którzy nie mieli dostępu do wyższego wykształcenia. Organem 
odpowiedzialnym za organizację wykładów był Zarząd Główny Powszechnych Wy
kładów Uniwersyteckich, któremu przewodniczyło wielu wybitnych uczonych (w la
tach 1918-1925 przewodniczącym był prof. Zdzisław Jachimecki, a w latach 1925— 
-1939 prof. Jan Nowak). Przewodniczący Zarządu był nieformalnie kierownikiem, 
organizowaniem wykładów (angażowanie prelegentów, ustalanie terminów) zajmował 
się sekretarz, którego wspomagało organizacyjnie wiele komitetów zamiejscowych, 
zajmujących się sprawami organizacyjnymi na podległych im terenach (ustalenie pro
blematyki wykładu, zabezpieczenie i przygotowanie miejsca wykładu, reklama). Sezon 
wykładów, jak pisze dalej J. Dybiec, rozpoczynał się z początkiem listopada, a kończył 
z początkiem maja. Cykle wykładów dotyczyły różnorodnej problematyki, np. zagad
nień historycznych, politycznych, geograficznych, ekonomicznych, zdrowotnych, arty
stycznych, kulturalnych czy technicznych. Przeważały dziedziny humanistyczne, sto
sunkowo mało wykładów obejmowało problematykę techniczną. Jak podaje J. Dybiec, 
do końca lat dwudziestych Zarząd Wykładów rozsyłał do poszczególnych placówek 
listę z propozycjami wykładów, spośród których zamawiano najbardziej interesujące 
dane środowisko. Często wprowadzano prelekcje kierowane do określonej grupy od
biorców, np. do nauczycieli czy młodzieży. Początkowo organizowano wykłady tylko 
w Krakowie i najbliższych okolicach. Z czasem objęły swoim zasięgiem wiele miej
scowości Galicji i Śląska. Pod koniec roku akademickiego 1923/1924 wybrano spe
cjalną Komisję Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich dla Śląska. Chodziło, jak 
pisze J. Dybiec, o „szerzenie kultury i nauki w tej przemysłowej i robotniczej części 
nowego państwa, o jej integrację z resztą kraju i odrzucenie naleciałości niemieckich, 
a także nawiązanie bliskiego kontaktu, tak żywego dawniej”18. Do akcji wykładowej 
przywiązywały wielką wagę nie tylko władze uniwersyteckie, ale także Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
które przyznały uniwersytetowi środki finansowe na dalszą działalność (do tego czasu 
wykłady organizowane były dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży biletów wstępu). 
Rektor uniwersytetu K. Zimmermann zwrócił się do społeczności uniwersyteckiej ze 
szczególnie gorącym apelem, w który wskazywał na ogromną rolę uczonych w for
mowaniu się nowego państwa i narodu. Zachęcał on również młodych uczonych- 
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-asystentów do włączenia się w tę akcję, motywując, iż jest to znakomita szkoła dzia
łalności naukowej i obywatelskiej.

Do 1918 roku wykłady powszechne zorganizowane zostały w 20 miastach Galicji. 
Po odzyskaniu niepodległości zostały rozszerzone na miasta województwa kieleckiego 
i łódzkiego, które wcześniej znajdowały się pod zaborem rosyjskim. W latach 1929- 
-1939 wykłady odbywały się w 22-53 miejscowościach. Łącznie w ciągu roku w ra
mach tych akcji wygłaszano od 75 do 302 wykładów, a średnia frekwencja w poszcze
gólnych latach wynosiła od 116 do 168 osób19.

T. Aleksander, Odi/aa/jwanie hdturahte Atiego iniasla na ngion, PWN, Warszawa-Kraków 1985, s. 49.
w Tabelę sporządzoną na podstawie Kraniki UJ, prezentującą lata, liczbę miejscowości objętych wy

kładami, liczbę prelegentów, liczbę odczytów i liczbę słuchaczy, zamieszcza prof. Julian Dybiec w książce 
Uniwersyt& Jagieltofati 1918-1939, PAU, Kraków 2000, s. 612.

W terenie wielką pomocą w organizowaniu wykładów służyły różnorodne stowa
rzyszenia i instytucje. Wymienić można, za J. Dybcem, Towarzystwo Nauczycieli 
Szkól Wyższych, Towarzystwo Szkoły Ludowej, Polską Macierz Szkolną, Polski 
Związek Zachodni, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Większość organizowanych 
w terenie wykładów przyjmowana była dobrze, niejednokrotnie wręcz entuzjastycznie, 
ale zdarzało się i tak, że publiczność oburzona była pośpiechem prelegentów, wykła
dami zbyt krótkimi bądź nadmiernie rozbudowanymi.

Do grona prelegentów Powszechnych Wykładów należeli w połowie pracownicy 
uniwersyteccy, a w połowie profesorowie szkół średnich, literaci, dyrektorzy. Spośród 
profesorów Uniwersytetu wymienić można między innymi Adama Krzyżanowskiego, 
Ignacego Chrzanowskiego, Stanisława Kota, Michała Siedleckiego, Stanisława Pigo
nia, Wacława Sobieskiego, Władysława Konopczyńskiego, Józefa Feldmana, Wiktora 
Ormickiego.

Niesłychana energia sekretarzy Powszechnych Wykładów, którzy nieustannie pro
ponowali różnym miastom i organizacjom prelekcje, powodowała, że odczyty organi
zowane były na tak wielką skalę. Wykłady prowadzone przez inne uczelnie (Uniwer
sytet Lubelski, Uniwersytet Warszawski) miały znacznie mniejszy zasięg. Jedynie 
Uniwersytet Poznański w latach 1922/1923 pod względem liczebności wykładów 
i słuchaczy przewyższył Uniwersytet Jagielloński20.

Po drugiej wojnie światowej wznowiono działalność PWU, a inicjatywa ta była 
bardzo żywotna jak na te lata. W roku akademickim 1945/1946 w Krakowie wygło
szono 155 wykładów, a w regionie 82. W latach następnych liczba wykładów zarówno 
w Krakowie, jak i w regionie zaczęła systematycznie spadać. W 1950 roku instytucja 
Powszechnych Wykładów Uniwersyteckich na UJ została ostatecznie zlikwidowana. 
Przyczyną takiej decyzji mogło być powołanie innych organizacji, statutowo ukierun
kowanych na działalność popularyzacyjną (np. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej).

Pośród organizatorów wykładów powszechnych w okresie międzywojennym wy
mienić można uniwersytety: Jana Kazimierza we Lwowie, poznański, warszawski, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, a także Politechnikę Lwowską oraz Wolną Wszechni
cę Polską, Zaznaczyć należy, że wiele wykładów odbywało się w miejscowościach 
poza siedzibą uczelni. Dla przykładu, w roku akademickim 1926/1927 Uniwersytet 
Jana Kazimierza, jak podaje T. Aleksander, zorganizował w samym Lwowie 65 wy
kładów publicznych dla 7900 słuchaczy oraz 188 wykładów w miastach Galicji 
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Wschodniej dla 23946 słuchaczy. Były to wykłady o tematyce humanistycznej, mate
matyczno-przyrodniczej, lekarskiej, prawnej, wojskowej, religijnej i technicznej. 
W roku akademickim 1927/1928 Uniwersytet Poznański zorganizował 129 wykładów 
w Poznaniu i w 16 innych miastach, obejmując swoim zasięgiem 10261 słuchaczy.

Niezależnie od odczytów prowadzonych w ramach Powszechnych Wykładów Uni
wersyteckich pracownicy krakowskiej wszechnicy, jak zapewne i innych uniwersyte
tów, włączali się w różnorodne uroczystości, akademie i konkursy. Wykłady wygła
szano na zaproszenie licznych instytucji i organizacji, włączając się w uroczystości 
rocznicowe, jubileuszowe oraz doniosłe wydarzenia o znaczeniu światowym.

Okres międzywojenny przyniósł ponadto włączenie radia do działalności upo
wszechnieniowej. W 1926 roku wydzielono w Polskim Radio Dział Odczytowy, który 
przygotowywał pogadanki z różnych dziedzin, a autorami przygotowującymi je i wy
głaszającymi byli najlepsi polscy uczeni. Przez cały okres międzywojenny kierowni
kiem tego działu był profesor historii Henryk Mościcki. Uważał on radio za jeden 
z najskuteczniejszych środków popularyzacji wiedzy i stawiał na możliwie wszech
stronny dobór tematów z przeróżnych dziedzin, które miały być prezentowane w przy
stępnej formie, ale także na należytym poziomie naukowym. W swojej wypowiedzi na 
łamach czasopisma „Radio” podkreślał szczególny nacisk, jaki kładzie się w działalno
ści odczytowej na zagadnienia kulturalne, społeczne i gospodarcze Polski, które miały 
służyć krzewieniu „poczucia państwowego i obywatelskiego” oraz „utrwaleniu miłości 
tradycji narodowych, przyrody ojczystej i ideałów ogólnoludzkich”21. Dla przykładu, 
w końcu 1926 roku Dział Odczytowy Polskiego Radia realizował swoje zadania 
w obrębie następujących dziedzin: filozofia, historia, języki obce, sztuka, literatura, 
krajoznawstwo, prawo, medycyna, technika czy zagadnienia wychowania i oświaty. 
Wielu wymienionym zagadnieniom, często poświęcane były cykle wykładów.

21 J. Hellwig, Edukacja radiowa w procesie oświaty w okresie międzywojennym [w:] Instytucjonalne 
formy edukacji..., s. 97.

W roku akademickim 1926/1927 zainaugurowano wykładem ministra Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego dra Stanisława Grabskiego działalność Uniwersy
tetu Radiowego, który ze względów komercyjnych został z czasem przekształcony 
w audycje typu zawodowego.

W latach 1931-1932 w odczytach stacji Polskiego Radia w Krakowie wzięło udział 
66 prelegentów z Uniwersytetu, którzy wygłosili 317 odczytów. Dziesięć wykładów, jak 
podaje J. Dybiec, wygłoszono w językach obcych. Transmitowano je za granicę. Doty
czyły, dla przykładu, twórczości Józefa Conrada, Fryderyka Chopina, Emila Godlew
skiego, ochrony przyrody w Polsce, fizyki polskiej, problemów przyrodniczych. W la
tach 1933-1934 i 1934-1935 modyfikacja popularyzatorskich audycji radiowych pole
gała na tym, że emitowano reportaże z pracowni badawczych i klinik uniwersyteckich.

Jak można zaobserwować, dużą rolę w popularyzacji wiedzy w Polsce w okresie 
zaborów i po odzyskaniu niepodległości odgrywały wyższe uczelnie, zwłaszcza uni
wersytety w Krakowie, Warszawie i Lwowie, oraz uczeni, którzy działali w ruchu 
Powszechnych Wykładów Akademickich. Uniwersytety były ponadto miejscami, które 
obok uczonych gromadziły wokół siebie wybitnych działaczy społecznych. Przy uczel
niach działały rozliczne stowarzyszenia, których inicjatorami i szczególnie aktywnymi 
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członkami byli uczeni uniwersyteccy, a wiele zapoczątkowanych przez nich działań 
znajdowało swoich kontynuatorów pośród osób niezwiązanych z uniwersytetami.

4. Działalność polskich towarzystw naukowych w zakresie 
popularyzacji wiedzy w okresie międzywojennym

Kierunki i zakres działań organizacji społeczno-oświatowych i towarzystw nauko
wych uległ znacznym przemianom po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wiele 
stowarzyszeń zaprzestało swojej działalności, a na ich miejsce pojawiły się nowe, jesz
cze inne zmieniły kierunek swoich działań. Powstały liczne ogólne towarzystwa na
ukowe w większych miastach, np. w Lublinie, Gdańsku, Częstochowie, Łodzi, Gdyni, 
oraz wiele specjalistycznych towarzystw naukowych. Zjawisko to korespondowało 
z konstytuowaniem się nowych ośrodków akademickich. Utworzono ponadto pierwsze 
instytuty naukowe o charakterze towarzystw: Instytut Bałtycki w Gdyni, Instytut Śląski 
w Katowicach. Na miejsce działań mających na celu utrzymanie polskości pojawiły się 
takie, których głównym zadaniem było centralizowanie podzielonych przez wiele lat 
obszarów nowego państwa i kształtowanie u obywateli poczucia odpowiedzialności za 
jego funkcjonowanie.

Jedną z ważniejszych instytucji zajmujących się działalnością edukacyjną dla doro
słych okresu międzywojennego był powstały już w 1915 roku Uniwersytet Powszech
ny w Warszawie. Nawiązywał on do tradycji działalności Uniwersytetu dla Wszyst
kich. Zaczynano, podobnie jak na Uniwersytecie dla Wszystkich, od pojedynczych 
wykładów przeznaczonych dla luźnych grup słuchaczy, by przejść do systematycznej 
edukacji stałych zespołów. Wiele zajęć Uniwersytetu mało charakter otwarty, przez co 
mogli w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Organizowano ponadto liczne 
akcje o charakterze artystycznym i wdrażano wielu słuchaczy do samokształcenia. Idea 
uniwersytetu powszechnego, jako forma działalności oświatowej, została w okresie 
międzywojennym spopularyzowana i dzięki temu powstawały liczne instytucje tego 
typu w całej Polsce (powszechne uniwersytety regionalne).

Jedną z organizacji kontynuujących swoją działalność po 1918 roku była Polska 
Macierz Szkolna, która skupiła swoje siły, jak podaje Ł. Kabzińska, na działaniach 
o charakterze kulturalno-oświatowym i wychowawczo-obywatelskim, organizowanych 
w duchu chrześcijańsko-narodowym. Uznała za swój główny cel popularyzację kultury 
polskiej wśród jak najszerszych warstw społecznych. Rozwijała intensywnie szkol
nictwo pedagogiczne i organizowała liczne kursy dokształcające dla nauczycieli. Wy
dawane przez nią podręczniki i programy szkolne cechowała troska o wychowanie 
obywatelskie młodego pokolenia. Prowadziła także rozliczne biblioteki i czytelnie na 
terenie całego kraju. Wkład Polskiej Macierzy Szkolnej w walkę z analfabetyzmem był 
niezwykle znaczący. Organizacja rozwijała się szybko i prężnie, głównie dzięki wysił
kom działaczy, spośród których wymienić należy: Józefa Mikułowskiego-Pomorskie- 
go, Władysława Przanowskiego czy dyrektora biura Lucjana Zarzeckiego. W różno
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rodne działania organizacji angażowało się ponadto wielu innych znamienitych pol
skich uczonych.

Swoją działalność kontynuowało także Towarzystwo Czytelni Ludowych i Towa
rzystwo Szkoły Ludowej. Głównym zadaniem TCL w okresie międzywojennym było 
współwychowanie czynnych obywateli państwa, głównie poprzez rozwijanie czytel
nictwa i wdrażanie do samokształcenia. TSL prowadziło natomiast szeroką zakrojoną 
akcję szkolną, zwłaszcza na poziomie szkolnictwa powszechnego i średniego. Było 
ponadto organizatorem niedzielnych uniwersytetów powszechnych (Niedzielny Uni
wersytet Ludowy w Okręgu Lwowskim i Niedzielny Uniwersytet Ludowy w Nowym 
Sączu)22. Organizowano liczne wykłady, prelekcje, odczyty oraz ożywione dyskusje 
o aktualnych kwestiach społecznych kraju.

22 T. Aleksander, Andragogika, s. 49-50.

Po odzyskaniu niepodległości Towarzystwo Wyższych Kursów Naukowych prze
kształciło się w Wolną Wszechnicę Polską, która urzeczywistniała zasady kształcenia 
otwartego. Na organizowane studia przyjmowano bowiem zarówno osoby posiadające 
świadectwo dojrzałości, jak i wolnych słuchaczy, którzy mogli uczestniczyć w wybra
nych przez siebie wykładach. Zadaniem WWP było ponadto prowadzenie prac badaw
czych i popularyzowanie ich wyników oraz organizowanie szkolnictwa na poziomie 
wyższym. Inicjatorami tych przedsięwzięć byli w większości wielcy polscy uczeni: 
Ludwik Krzywicki, Jan Władysław Dawid, Stanisław Michalski.

Od 1918 roku Polska Akademia Umiejętności stała się główną instytucją naukową 
w Polsce i dopiero z początkiem lat trzydziestych inne środowiska naukowe (szczegól
nie warszawskie) zaczęły się zastanawiać nad stworzeniem nowej, krajowej organizacji 
naukowej (w Warszawie na przykład miałaby skupić w sobie Towarzystwo Naukowe 
Warszawskie i Akademię Nauk Technicznych, tworząc Akademię Nauk w Warsza
wie). Zamysł ten wzbudził wiele kontrowersji i sprzeciwów zarówno w środowisku 
krakowskim, jak i warszawskim. Na łonie Polskiej Akademii Umiejętności powstało 
kilka projektów odnoszących się do tego pomysłu. Pierwszy wnioskował o utworzenie 
jednej akademii Warszawa-Kraków, poprzez połączenie Polskiej Akademii Umiejęt
ności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Drugi sugerował utworzenie super- 
akademii, skupiającej w sobie wszystkie towarzystwa naukowe z całego kraju. Trzeci 
zaś projektował rozszerzenie działalności PAU na cały kraj (dotychczasowe działania 
skupiały się głównie w Krakowie). Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej, po 
naradach i negocjacjach, powstał ogólnopolski Komitet Porozumiewawczy, organ, 
który zainicjował współpracę TNW z PAU. Na jego bazie w 1936 roku powstała Rada 
Nauk Ścisłych i Stosowanych, której działania na rzecz centralizacji nauki w Polsce 
zostały przerwane przez wojnę.

Po okresie niewoli zmieniono także statut Kasy im. Mianowskiego, rozszerzając 
znacznie jej działalność. Powołano Radę Naukową, która miała decydować o charakte
rze Kasy i wybierać Komitet zarządzający. Kasa wspierała teraz publikowanie dzieł 
i czasopism naukowych, wydawała zapomogi i stypendia na studia, popierała prace 
badawcze, organizowała liczne konkursy naukowe. Dofinansowywała działalność to
warzystw naukowych i wydawanie podręczników. Rozpoczęła także drukowanie wła
snych wydawnictw (dzieła Adama Mickiewicza czy podręczniki akademickie). Na 
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łamach wydawanego przez Kasę rocznika „Nauka Polska” wypowiadało się wielu 
wybitnych uczonych. Omawiano różnorodne zagadnienia, dyskutowano nad pracami 
uczonych zagranicznych, rozważano miejsce nauki w społeczeństwie. Wszyscy z pi- 
szących do „Nauki Polskiej” brali także udział w posiedzeniach Koła Naukoznawcze- 
go. Kasa uczyniła wiele dla rozwoju nauki polskiej zarówno w okresie zaborów, jak 
i po odzyskaniu niepodległości. Prowadziła prace zarówno nad organizacją nauki 
w kraju, jak również nad jej podbudową teoretyczną23. W czasie wojny i okupacji nie
mieckiej Kasa nie przerwała działalności, ale od 1940 roku musiała przejść do działal
ności tajnej. Pierwsze powojenne posiedzenie Komitetu Kasy odbyło się w 1945 roku, 
ale niechętna postawa władz państwowych doprowadziła do włączenia jej w 1951 roku 
do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

23 Kasa imienia Józefa Mianowskiego..., s. 42.
24 J. Kargul, Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, 

s. 17-26.
25 J. Chałasiński, Tło socjologiczne pracy oświatowej, Wyd. Instytut Oświaty Dorosłych, Warszawa 

1935, s. 27.

Działalność organizacji społeczno-oświatowych okresu międzywojennego skupiona 
była w dużej mierze na pracy oświatowej skierowanej do najniższych warstw społecz
nych. J. Kargul zwraca uwagę na cztery koncepcje upowszechniania wiedzy i kultury, 
które dominowały w profilu działalności różnorodnych organizacji okresu międzywo
jennego. Były to:

- koncepcja agrarystyczna, kładąca nacisk na związanie kultury narodowej z tra
dycjami twórczości ludowej;

- koncepcja narodowej demokracji, która wiązała upowszechnianie wiedzy i kul
tury z duchem wychowania narodowego;

- koncepcje partii lewicowych, upatrujące w upowszechnianiu wiedzy i kultury 
wyzwolenie społeczne mas pracujących;

- koncepcje katolickie, budujące działania popularyzatorskie na zasadach kultury 
katolickiej24.

Wymienione koncepcje odnaleźć można także w kierunkach działalności wzmian
kowanych stowarzyszeń i instytucji.

Działalność popularyzatorska, jak pisze H. Radlińska, miała przez wiele lat wyłącz
nie charakter filantropijny. Wydawano nawet (jeszcze z początkiem XX wieku) spe
cjalnie przerobione działa literackie {Pan Tadeusz, Placówka), by były prostsze i bar
dziej przystępne „dla ludu”. Taka wizja oświaty dorosłych poddawana była wielokrot
nej krytyce, ale wyzwolenie się z tego „praktycystycznego” programu nie było proste. 
Dopiero prace Stanisława Michalskiego, Ludwika Krzywickiego czy Mariana Stępow- 
skiego, jak zauważa A. Stopińska-Pająk, przyniosły nowe spojrzenie na zadania i funk
cje oświaty dorosłych, a w tym i popularyzacji wiedzy. W 1935 roku Józef Chałasiński 
w pracy Tło socjologiczne pracy oświatowej zaznaczył, że „dobra cywilizacji i kultury” 
są własnością ogółu społeczeństwa i winny być na całe społeczeństwo rozpowszech
niane. Uznał również popularyzację za jedną z głównych społecznych funkcji pracy 
oświatowej i kulturalnej25.

W działalności popularyzatorskiej okresu międzywojennego dużą rolę odegrały to
warzystwa naukowe i rozliczne stowarzyszenia społeczno-oświatowe. Nie były one 
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jednak osamotnione, ponieważ po odzyskaniu niepodległości wznowiły swoje działa
nia inne instytucje, które sytuowały swoją aktywność w tym zakresie. Szczególną rolę 
w działaniach popularyzatorskich tego okresu odegrały także uczelnie wyższe i szkol
nictwo niższych szczebli oraz różnorodne instytucje kulturalne i oświatowe. Istotną 
funkcję w popularyzowaniu osiągnięć naukowych poszczególnych dyscyplin pełniły 
towarzystwa naukowe specjalistyczne^ które skupiały wokół siebie specjalistów danej 
dziedziny. Ważnym ogniwem w popularyzacji wiedzy okresu międzywojennego były 
ponadto liczne towarzystwa naukowe i stowarzyszenia społeczno-oświatowe o cha
rakterze regionalnym, organizujące różnorodne przedsięwzięcia na szczeblu regional
nym i lokalnym.

Wybuch drugiej wojny światowej przerwał działalność wszystkich polskich towa
rzystw naukowych. W czasie działań wojennych zginęło wielu aktywnych członków 
polskich instytucji i organizacji naukowych. Zniszczeniu uległ dorobek naukowy, zbio
ry biblioteczne oraz majątek towarzystw. Wiele towarzystw naukowych i stowarzyszeń 
społeczno-kulturalnych prowadziło swoje działania w konspiracji. Pomimo katastro
falnego w skutkach okresu wojny i okupacji hitlerowskiej, który doprowadził do ol
brzymich strat ludzkich i materialnych wszystkich organizacji, większość z nich, tuż po 
odzyskaniu niepodległości rozpoczęła swoją działalność na nowo.

5. Działalność instytucji i organizacji zajmujących się 
popularyzacją wiedzy w okresie Polski Ludowej

Pierwsze lata powojenne przyniosły bardzo ożywioną działalność większości towa
rzystw naukowych, które włączyły się do odbudowy nauki polskiej dzięki podejmowa
niu nowych badań i publikowaniu dorobku naukowego z okresu wojny i okupacji. Po 
tym okresie nastąpił kryzys dotychczasowych form działalności. Postulaty sformuło
wane na I Kongresie Nauki Polskiej, który odbył się w Warszawie w dniach 29 VI- 
-2 VII 1951 roku, skierowały aktywność towarzystw naukowych na organizowanie 
ruchu naukowego w ośrodkach pozawarszawskich oraz na podejmowanie w badaniach 
problematyki regionalnej. Dopiero od 1956 roku stało się widoczne znaczne ożywienie 
w tej dziedzinie, polegające na powstaniu wielu nowych towarzystw ogólnych o zasię
gu regionalnym, które prócz działalności badawczej zajęły się organizowaniem licz
nych sesji naukowych i popularnonaukowych.

Powojenny okres działalności PAU był bardzo krótki ponieważ w 1951 roku po
wołano do życia Polską Akademię Nauk. Tuż przed zakończeniem drugiej wojny 
światowej od kierownictwa PAU w Krakowie, jak pisze W. Rolbiecki, wyszła inicja
tywa jednoczenia i centralizowania nauki polskiej. Pomimo deklarowanej (tuż po za
kończeniu wojny) przychylności władz politycznych w stosunku do działalności PAU, 
sytuacja już od wiosny 1945 roku zaczęła się diametralnie zmieniać. Akademia stała 
się przedmiotem nasilonej „krytyki społecznej”, która najczęściej dotyczyła płaszczy
zny ideowo-politycznej. Pojawiały się także coraz częstsze głosy, podnoszone jeszcze 
w okresie międzywojennym, o potrzebie utworzenia naczelnej organizacji zajmującej 
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się sprawami nauki w państwie. Po zepchnięciu PAU na obrzeża życia naukowego, jej 
miejsce zajął Centralny Komitet Badań Naukowych. Koniec lat czterdziestych przy
niósł zwrot w kierunku modelu radzieckiego, w którym dominowały akademie, znowu 
więc pojawiły się głosy nawołujące do stworzenia centralnej akademii kierującej nauką 
w Polsce. W grudniu 1952 roku Polska Akademia Umiejętności zakończyła swoją 
działalność, a w rok później, na mocy uchwały Rady Ministrów, urządzenia i składniki 
majątkowe PAU przejęła nowo tworzona Polska Akademia Nauk. W dniach 29 czerw- 
ca-2 lipca 1951 roku odbył się w Warszawie I Kongres Nauki Polskiej, na którym 
dyskutowana była kwestia utworzenia PAN. 30 października 1951 roku Sejm uchwali 
Ustawę o Polskiej Akademii Nauk, która stała się jednocześnie jej statutem. Po pierw
sze miała być to organizacja elity naukowej kraju, działająca bez nacisków zewnętrz
nych, którą kierować miało Prezydium i Zgromadzenie Ogólne. Po drugie, miał to być 
państwowy zakład pracy, zajmujący się badaniami naukowymi różnego typu. Po trze
cie Akademia miała być organem władzy państwowej w nauce.

Zadaniem Polskiej Akademii Nauk miało być ponadto upowszechnianie wiedzy 
w społeczeństwie. Organizowano i prowadzono prace badawcze w dziedzinie teorii 
i praktyki popularyzacji nauki26. W 1963 roku powołano przy PAN Radę Towarzystw 
Naukowych i Upowszechniania Nauki, która po krótkim czasie została rozwiązana, 
a dopiero w 1980 roku powołano odrębną Radę Upowszechniania Nauki. Polska Aka
demia Nauk zajmowała się jednak najczęściej upowszechnianiem nauki wśród samych 
uczonych oraz kształceniem kadry zajmującej się działalnością popularyzatorską. PAN 
był także wydawcą pisma „Nauka Polska”, przekształconego w ostatnich latach 
w pismo „Nauka”. Polska Akademia Nauk zajmuje się obecnie głównie prowadzeniem 
badań naukowych w rozlicznych instytutach badawczych oraz sprawowaniem nadzoru 
nad poszczególnymi dziedzinami nauki poprzez swoje ciała zwane komisjami, które 
zrzeszają najwybitniejszych polskich uczonych poszczególnych dyscyplin naukowych.

26 Historia wychowania - wiekXX, 1.1, red. J. Miąso, PWN, Warszawa 1984, s. 383.

Okres powojenny przyniósł wiele zmian w zakresie działań popularyzatorskich. 
Rozwinął się ruch towarzystw naukowych, powstało wiele nowych uczelni i instytutów 
badawczych. Starano się w ramach powszechnej instytucjonalizacji utworzyć specjalne 
instytucje i organizacje, które w swoich założeniach statutowych miałyby się zajmo
wać upowszechnianiem wiedzy i nauki. Największą organizacją działającą w tym za
kresie było Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.

Powstało ono 5 maja 1950 roku, włączając w swoje ramy organizacyjne dwie za
służone instytucje - Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego i Ludowego (a właści
wie powstały z połączenia TUL i TUR Centralny Ośrodek Oświaty Dorosłych, po
wstały w grudniu 1948 roku) i Instytut Kulturalno-Oświatowy Spółdzielni Wydawni
czej „Czytelnik”. Towarzystwo utworzono na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów PRL, w którym zostało ono uznane za stowarzyszenie wyższej użyteczno
ści. Powołanie TWP było konsekwencją polityki państwa, które po 1949 roku dążyło 
wszelkimi sposobami do scentralizowania działań edukacyjnych ukierunkowanych na 
osoby dorosłe. Wszystkie organizacje społeczne, w tym i oświatowe, zmuszone były 
do działania zgodnie z założeniami polityki oświatowej narzuconej im przez państwo, 
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z którego budżetu były finansowane. Formalne cele i zadania Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej sformułowane zostały w statucie i dotyczyły:

- propagowania książki i czytelnictwa;
- zaopatrywania organizacji masowych w popularne wydawnictwa naukowe ze 

wszystkich dziedzin wiedzy.
Te główne zadania statutowe realizowane miały być poprzez:
- prowadzenie akcji odczytowej z zagadnień nauki, kultury i techniki;
- organizowanie imprez literacko-artystycznych;
- redagowanie wydawnictwa popularnonaukowego „Wiedza Powszechna” i mie

sięcznika „Wiedza i Życie”.
Funkcje rzeczywiste różniły się znacznie od funkcji założonych, na co wskazuje 

w swojej publikacji S. Karaś. Pisze on, że do wymienionych w statucie celów i zadań 
dołączono jeszcze wiele innych. Jak choćby: możliwie najszybsze i najszersze dotarcie 
z rzetelną wiedzą i prawdą obiektywną do mieszkańców wsi i miasteczek, by pomóc 
każdemu obywatelowi w kształtowaniu jego naukowego i marksistowskiego poglądu 
na świat; skoncentrowanie pracy popularyzatorskiej na prawidłowej interpretacji treści 
naukowych czy krzewienie naukowego, materialistycznego światopoglądu oraz inter
pretowanie w jego świetle wszelkich zdarzeń i zjawisk. Jak można zauważyć, cele 
statutowe były apolityczne, ale działalność rzeczywista TWP w pierwszych latach 
skupiała się w dużej mierze na działaniach o charakterze propagandowym. Głównym 
zadaniem TWP w tym okresie było upowszechnianie i krzewienie wiedzy naukowej, 
szerzenie oświaty i kultury, wyjaśnianie polityki partii i państwa oraz przyczynianie się 
do rozwoju postępowych myśli i socjalistycznych wartości moralnych. S. Karaś uważa, 
że był to pierwszy okres w działalności Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, który da
tować można na lata 1950-1956. Najbardziej spopularyzowanymi formami działalno
ści były odczyty, wykłady powszechne, spotkania autorskie, wieczornice literacko- 
-artystyczne, wieczory żywego słowa, prace wydawnicze. Odczyty stanowiły ponad 
80% całości pracy oświatowej i prawie dwukrotnie częściej organizowane były na 
wsiach niż w miastach. Tematy odczytów ustalane były centralnie, dla całego kraju, 
przez Zarząd główny TWP. Problematyka dotyczyła głównie zagadnień światopoglą
dowych i społeczno-politycznych; przyrodniczych, biologicznych i rolniczych; peda
gogicznych i historyczno-literackich27 28. Niewłaściwy dobór zagadnień, jak i prelegen
tów oraz błędy organizacyjne doprowadziły do zmniejszenia zainteresowania i spadku 
frekwencji na organizowanych przez TWP prelekcjach. Postanowiono przeciwdziałać 
tej niepokojącej sytuacji poprzez bardziej staranne formułowanie tematyki i upoglądo- 
wienie odczytów oraz angażowanie najlepszych prelegentów, szczególnie z grona pra
cowników naukowych. Pojawiła się również koncepcja odczytów na zamówienie, 
których tematykę ustalali zleceniodawcy, dbający jednocześnie o właściwą organizację 
zajęć. Prelegenci Towarzystwa docierali do najbardziej odległych miejscowości, a ich 
doświadczenia zostały przedstawione w wydawnictwie pokonkursowym pt. Pamiętniki 
prelegentów2*. W połowie lat pięćdziesiątych TWP organizowało rocznie na terenie 
całego kraju około 120 tys. odczytów, dla blisko 5,5 min osób. Dla podniesienia jako

27 S. Karaś, Dzieje Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w latach 1950-1989, Wyd. ITE, Warszawa-Ra- 
dom 1999, s. 72-73.

28 Tamże, s. 75.
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ści prelekcji powołano centralne sekcje naukowe (biologiczną, matematyczno-fizycz- 
no-chemiczną, rolniczą, historyczną i pedagogiczną), w których zasiadali pracownicy 
naukowi różnych dziedzin. O ile w działalności odczytowej prelegentami byli głównie 
nauczyciele, to wykłady powszechne, organizowane przez TWP w ośrodkach akade
mickich, prowadzili głównie uczeni. Od 1950 roku zaczęły wychodzić czasopisma 
TWP: „Problemy” i „Wiedza i Życie” oraz „Mała Biblioteczka TWP”, w ramach której 
drukowano opracowane prelekcje i odczyty popularnonaukowe wybitnych uczonych 
polskich.

W etapie drugim, który obejmuje lata 1956-1989, działalność TWP wiązała się ści
śle z przemianami w kraju. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego w 1958 roku zo
stała powołana pierwsza Rada Naukowa TWP, której zadaniem było pozyskiwanie do 
współpracy jak najszerszego grona uczonych. Towarzystwu zależało bowiem na opi
niowaniu przez pracowników naukowych kierunków działalności TWP oraz projekto
waniu doskonalenia kadr oświatowych tej organizacji. Widoczna była także potrzeba 
współpracy z uczonymi w obszarze działalności wydawniczej (opracowywanie i recen
zowanie wydawnictw o charakterze popularnonaukowym).

W okresie tym powstało wiele dostosowanych do społecznego zapotrzebowania 
nowych kierunków i form pracy oświatowej. Proponowano działania oświatowe 
o charakterze ogólnokształcącym, wzbogacające wiedzę słuchaczy z różnorodnych 
dziedzin, łącznie z szeroko rozwiniętym nauczaniem języków obcych. Wiele zajęć 
miało wyraźnie utylitarny charakter, przekazywano wiedzę praktyczną, przygotowy
wano do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły zawodowe. Kierowano się zapotrze
bowaniami zakładów pracy i zainteresowaniami słuchaczy. Kolejny kierunek działań 
odnosił się do rozwijania bądź zaspokajania hobbystycznych zainteresowań uczestni
ków (np. kursy tańca towarzyskiego, kursy fotograficzne). Zainteresowaniem społecz
nym cieszyły się studia wiedzy o rodzinie i gospodarstwie domowym; wykłady i pre
lekcje z zakresu psychologii, pedagogiki, medycyny, prawa; spotkania z twórcami 
kultury. W latach siedemdziesiątych wzrost zamożności społeczeństwa spowodował 
ożywienie zainteresowania kosztownymi kursami nauczania języków obcych czy foto
grafii barwnej i artystycznej. Wiele działań dotowanych było przez władze centralne 
i wojewódzkie. „Odwilż polityczna” umożliwiła ponadto otwarcie się na osiągnięcia 
techniki, kultury i oświaty krajów zachodnich, szczególnie Stanów Zjednoczonych 
i Kanady. Powoli zaczęto angażować do działań popularyzatorskich środki masowego 
przekazu. Coraz częściej pojawiające się audycje oświatowe w radio i telewizji, filmy 
popularnonaukowe, prelekcje znanych naukowców i audycje krajoznawcze stawały się 
poważną konkurencją dla propozycji Towarzystwa. Nastąpiły więc przemiany, pole
gające na stopniowym przechodzeniu od form ekstensywnych do aktywizujących 
uczestników zajęć, od narzucania tematyki do prowadzenia zajęć zgodnych z zaintere
sowaniami odbiorców, od tematyki polityczno-propagandowej do zajęć o treściach 
poznawczych. Zwracano również większą uwagę na stronę metodyczną zajęć, na ich 
przystępność i upoglądowienie.

Obok tradycyjnych form wszechnicowych pojawiło się wiele nowych rodzajów 
działalności. Wymienić można uniwersytety powszechne (szczególnie spopularyzowa
ny uniwersytet powszechny dla rodziców, utworzony przez prof. Kazimierza Sośnic- 
kiego), studia oświatowe, kluby wiedzy i myśli, rozliczne kursy, spotkania dyskusyjne, 
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kluby miłośnicze. Wykładowcami zarówno na uniwersytetach powszechnych, jak 
i studiach oświatowych, byli w większości pracownicy naukowi.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest nadal organizatorem uniwersytetów po
wszechnych o charakterze ogólnokształcącym i specjalistycznym (między innymi 
przygotowujących kandydatów do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie i do 
studiowania). Z roku na rok maleje jednak popularność tego typu działalności, zwłasz
cza z zakresu wiedzy ogólnej, gdyż jest ona wypierana przez popularnonaukowe audy
cje telewizyjne i radiowe.

TWP jest ponadto organizatorem studiów oświatowych, które to placówki prowa
dzą specjalistyczne cykle wykładów na określony temat. Ta forma działalności była 
szczególnie popularna w latach siedemdziesiątych, na terenie dużych miast, gdzie ła
twiej można było zgromadzić grupę słuchaczy o podobnych zainteresowaniach, po
dobnym wykształceniu i w zbliżonym wieku.

Lata siedemdziesiąte to okres ożywionej działalności wydawniczej TWP. Kontynu
owano wydawanie „Biblioteczki TWP”, w ramach której pojawiła się seria Zagadnie
nia Oświaty Dorosłych, wydawana pod redakcją K. Wojciechowskiego. Wydawano 
czasopisma popularnonaukowe „Problemy”, „Wiedza i Życie” i „Horyzonty Techniki”.

Trzeci okres działalności Towarzystwa Wiedzy Powszechnej datować można od 
1989 roku do dnia dzisiejszego. Są to lata pełnej samodzielności TWP w doborze kie
runków i form działalności. Jest to również czas, w którym działania Towarzystwa, jak 
i innych organizacji oświatowych (np. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Zwią
zek ZDZ), przestały być dotowane z budżetu państwa, a główną zasadą stała się ren
towność i samowystarczalność finansowa. Na rynku edukacyjnym zaczęły powstawać 
liczne nowe instytucje, które stały się konkurencją dla TWP w sektorze usług eduka
cyjnych. Sytuacja ta doprowadziła do upadku wielu oddziałów TWP, a istniejące zmu
siła do przystosowania swojej oferty do potrzeb potencjalnych odbiorców. TWP jako 
stowarzyszenie edukacji dorosłych stało się elementem krajowego systemu niepublicz
nych szkól średnich, policealnych, pomaturalnych dla pracujących oraz organizatorem 
kilku wyższych uczelni o uprawnieniach licencjackich i magisterskich. Ponadto Towa
rzystwo jest organizatorem rozlicznych przedsięwzięć w systemie nieszkolnym, jak: 
kursy zawodowe, języków obcych, kursy hobbystyczne czy przygotowujące do różno
rodnych egzaminów. Działalność odczytowa, ze względów finansowych, jak również 
z powodu niewielkiego zainteresowania słuchaczy (konkurencyjność popularnonau
kowych audycji radiowych i telewizyjnych), powoli zanika. W projekcie pozostała 
także idea uniwersytetu otwartego, którego koncepcja skrystalizowała się w 1983 roku.

Obecne kierunki działań TWP skupiają się głównie na:
- przygotowaniu społeczeństwa do pracy i życia w sytuacji gospodarki rynkowej;
- upowszechnianiu wiedzy z ekologii, ekonomii, prawa, ochrony zdrowia, organi

zacji i zarządzania oraz komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnie
niem technik informatycznych;

- nauczaniu języków obcych, wzbogaconym o wiedzę na temat historii i kultury 
poszczególnych obszarów językowych;

- prowadzeniu poradnictwa i doradztwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych;
- prowadzeniu turystyki edukacyjnej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych;
- prowadzeniu własnych niepublicznych szkół i uczelni;
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- doskonaleniu pedagogicznym, w szczególności z zakresu edukacji dorosłych, 
nauczycieli i innych specjalistów zatrudnianych w nieszkolnych formach 
oświatowych, w charakterze prelegentów, wykładowców i instruktorów29.

“Tamże, s. 40-41.
30 E. Wnuk-Lipińska, Innowacyjność a konserwatyzm, Wyd. CBPN i SW UW, Warszawa 1996, s. 32.

Wiele ciekawych inicjatyw popularyzujących wiedzę w tym okresie powstało dzię
ki środowiskom opozycyjnym. Działały Kluby Inteligencji Katolickiej, warszawski 
Klub Krzywego Koła (nazwany od nazwy ulicy) działający w latach 1955-1962, Uni
wersytet Latający, nawiązujący do tradycji z okresu zaborów i drugiej wojny świato
wej, czy Uniwersytet Latający „Znaku”. Wykładowcy, w większości opozycyjni ucze
ni, postawili sobie za zadanie odkłamywanie wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, 
ekonomicznych, społecznych i politycznych30.

Po drugiej wojnie światowej zorganizowana działalność popularyzatorska miała 
służyć podnoszeniu poziomu umysłowego społeczeństwa. Otrzymała sankcje urzędo
we, a powstałe w tym celu instytucje zaczęto nazywać kulturalno-oświatowymi. Po
czątkowo wspierały one system szkolny w walce z analfabetyzmem, z czasem jednak 
zaczęły funkcjonować jako składnik państwowego systemu upowszechniania nauki. 
Przemiany w ich funkcjonowaniu nie nadążały niestety za rozwojem nauki ani za spo
łecznym zapotrzebowaniem na wiedzę. Dominująca w popularyzacji nauki działalność 
odczytowa rzadko prowadzona była zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska. Najbar
dziej liczyły się rezultaty ilościowe, wykazywane w różnorodnych sprawozdaniach.

Transformacja ustrojowa i związane z nią trudności finansowe państwa doprowa
dziły do całkowitej zapaści działalności odczytowej zarówno w zakresie wiedzy ogól
nej, jak i stałych grup oświatowych zajmujących się studiami specjalistycznymi z dzie
dziny kultury i sztuki, teatru, muzyki itp. Ograniczono działalność uniwersytetów po
wszechnych, spotkania z uczonymi, artystami czy dziennikarzami zastąpiono spotka
niami z uzdrowicielami, bioenergoterapeutami.

Upowszechnianiem nauki w Polsce zajmuje się obecnie wiele organizacji: Polska 
Akademia Nauk, reaktywowana Polska Akademia Umiejętności, Komitet Badań Na
ukowych, organizacje statutowo zajmujące się popularyzacją nauki polskiej np. Polska 
Fundacja Upowszechniania Nauki, społeczny ruch naukowy (towarzystwa naukowe, 
koła studenckie), np. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, stowa
rzyszenia oświatowe, np. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, stowarzyszenia społecz
ne i kulturalne (w tym i regionalne), związki zawodowe, partie polityczne, organizacje 
młodzieżowe, wydawnictwa tradycyjne i multimedialne, prasa, radio, telewizja, Inter
net, film, muzea, biblioteki. Po 1989 roku pojawiło się wiele instytucji o charakterze 
niepublicznym, oferujących odpłatnie różnorodne formy działalności edukacyjnej, 
w tym i upowszechniające wiedzę. Nie można jednak dostrzec, pomimo rozlicznych 
postulatów podnoszonych przez uczonych od wielu lat, aby działalność popularyzator
ska w naszym kraju cechowała się wysokim stopniem zorganizowania. Większość 
wymienionych instytucji prowadzi działania tego typu we własnym zakresie i jedynie 
sporadycznie podejmuje poważną i trwałą współpracę z innymi organizacjami.
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1. Analiza problemu pracy

Działania każdego uczonego wykraczają dzisiaj daleko poza aktywność naukową 
i dydaktyczną. We wzór kulturowy człowieka nauki wpisana jest bowiem aktywność 
o charakterze społecznym. F. Znaniecki pisze o społecznej roli uczonego, czyli specy
ficznej funkcji kształtowania świadomości społecznej swojego pokolenia. Od uczonego 
oczekuje się więc, że będzie podejmował zadania jako doradca, ekspert, konsultant, 
opiniotwórca i popularyzator. I właśnie te obszary działalności uczonego są głównym 
przedmiotem zainteresowań badawczych autorki niniejszego opracowania. Pozauczel- 
niana działalność nauczycieli akademickich, o której mowa w tytule rozprawy, obej
muje trzy jej rodzaje: pozauczelnianą działalność dydaktyczną, naukową i społeczną. 
Działalność dydaktyczna, realizowana poza uczelnią macierzystą, prowadzona jest 
najczęściej, jak ukazują to badania własne autorki, na innych uczelniach wyższych, 
przez co określenie „pozauczelniana” stało się mylące. Dlatego też lepiej używać okre
ślenia „równoległa działalność dydaktyczna”. Choć można się zastanawiać, czy okre
ślenia „równoległa” nie odnosić do naukowej działalności pozauczelnianej, która także 
może być związana z innymi instytucjami akademickimi, niebędącymi dla badanego 
uczelnią macierzystą.

Autorce pracy zależało na rozpoznaniu i ustaleniu, jaką rolę w procesie popularyza
cji nauki odgrywają jej twórcy, czyli uczeni. Istotne wydało się więc uzyskanie odpo
wiedzi na pytanie o zakres i stopień zaangażowania nauczycieli akademickich w różno
rodne działania mieszczące się w obszarze ich pozauczelnianej aktywności oraz prze
analizowanie miejsca tych przedsięwzięć w popularyzacji wiedzy. Z analizy takiej 
powinien się wyłonić obraz współczesnej roli nauczycieli akademickich w procesie 
popularyzacji wiedzy w naszym kraju.

W tytule rozprawy pojawia się pojęcie „wiedza”, które autorka odnosi do wiedzy 
naukowej i używa wymiennie z pojęciem „nauka”.

W pracy zamiennie używane będą następujące określenia dla nauczyciela akade
mickiego: „pracownik akademicki”, „pracownik naukowo-dydaktyczny”, „pracownik 
naukowy” oraz „uczony”. Autorka dostrzega fakt, że nie każdy nauczyciel akademicki 
zasługuje na miano uczonego, jak również nie każdy uczony musi być związany 
z uczelnią wyższą. Założono jednak, że wszystkie osoby zajmujące się „uprawianiem 
nauki” określić można mianem uczonych, bo jest to jedno z głównych zadań zawodo
wych pracowników naukowych. Dla rzetelnego zaprezentowania problematyki pracy 
ważne jest dookreślenie podstawowych terminów, które pojawiają się w literaturze 
przedmiotu.
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W pracy autorka posługuje się najczęściej dwiema podstawowymi kategoriami po
jęciowymi, jakimi są „popularyzacja’ i „upowszechnianie”. Pojawiać się może ponadto 
(chociaż rzadziej) nowo sformułowane w literaturze przedmiotu pojęcie „rozwijania 
potrzeb informacyjnych”. Zarówno „popularyzacja”, jak i „upowszechnianie” odnosi 
się do nauki i wiedzy, którą należy traktować jako wiedzę naukową, w odróżnieniu od 
wiedzy potocznej, moralnej, technicznej itp.

Dla J. Śmigielskiego popularyzacja nauki jest zaznajamianiem szerokich kręgów 
społecznych z osiągnięciami badawczymi z różnych dziedzin, a upowszechnianie na
uki - przyswajaniem umiejętności przydatnych w codziennym życiu. Przez rozwijanie 
potrzeb edukacyjnych autor rozumie rozbudzanie ciekawości i potrzeb wykraczających 
poza sferę materialno-energetyczną (biologiczno-bytową)1. Najistotniejsze wydaje się 
przy tym wytworzenie powszechnej potrzeby i umiejętności samodzielnego docierania 
do źródeł informacji.

1 J. Śmigielski, Oddziaływanie społeczne nauki, „Nauka Polska”, 1993, nr 2/3, s. 114.
2 Upowszechnianie wiedzy pozaszkolnej wśród potencjalnych kandydatów na studia - uwarunkowanie 

i potrzeby, red. E. Wosik, „Informacja Ekspresowa” nr 79, PWN, Warszawa-Łódź 1989, s. 8.
3 J. Goćkowski, Upowszechnianie nauki w społeczeństwie, Wyd. ZG TWP, Warszawa 1981, s. 10.

Upowszechnianie nauki może być rozumiane jako „proces jej przenikania do kultu
ry różnych grup i warstw społecznych, jako dążenie do uczynienia z nauki czynnika 
modyfikującego ludzkie poglądy, postawy i zachowania”1 2. Głównym celem tak rozu
mianej działalności staje się stworzenie jak najszerszym warstwom społeczeństwa 
możliwości uczestniczenia w ciągłym rozwoju nauki. Z jednej strony proces ten powi
nien zaspokajać uświadomione potrzeby poznawcze jednostek, z drugiej zaś, rozbu
dzać je. Winien również obiektywnie przybliżać zdobycze nauki przeciętnemu odbior
cy, pomagać w rozumieniu jej osiągnięć i prezentować w wyczerpujący sposób na
dzieje i zagrożenia, które odkrycia naukowe za sobą pociągają. Społeczeństwo lepiej 
rozumiejące naukę może próbować utrzymywać kontrolę nad kierunkami badań uczo
nych i w mniejszym stopniu poddawać się różnorodnym manipulacjom.

Na pojęcie upowszechniania nauki, za J. Goćkowskim, spojrzeć możemy czynno
ściowo, przedmiotowo i podmiotowo. Czynnościowe ujęcie tego zjawiska powoduje, 
że jest ono traktowane jako „działalność kulturotwórcza, polegająca na posługiwaniu 
się repertuarem form i technik przekazywania wartości poznawczych typu naukowe
go”3. Patrząc na zjawisko upowszechniania nauki z takiej perspektywy, interesować się 
będziemy gamą sposobów i środków udostępniania szerokim rzeszom odbiorców treści 
naukowych poprzez takie instytucje, jak: szkoły, uczelnie wyższe, wydawnictwa, me
dia, stowarzyszenia kulturalne i towarzystwa naukowe oraz różnego rodzaju centra 
informacji naukowej.

Przedmiotowe ujęcie zjawiska upowszechniania nauki kieruje nasz ogląd na struk
turę przekazywanych informacji. I tak mogą się pojawiać w przekazach popularnonau
kowych rozmaite elementy występujące w różnym natężeniu. W procesie upowszech
niania odnaleźć można treści naukowe popularne i bardziej skomplikowane, wiadomo
ści praktyczne bądź teoretyczne, elementy naukowe i pozanaukowe, które przekazuje 
się jako naukowe lub jako nierozerwalnie z nauką związane.

Podmiotowe ujęcia zjawiska upowszechniania nauki zwraca naszą uwagę na kate
gorie osób, którym treści naukowe są udostępniane. Za J. Goćkowskim wymienić 
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można trzy grupy osób, którymi instytucje upowszechniające naukę są szczególnie 
zainteresowane. Będą to: pracownicy naukowi i nauczyciele pracujący w instytucjach 
nauki akademickiej, ogół ludności legitymującej się wyższym wykształceniem, ogół 
obywateli będący wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. Upowszechnianie nauki wiąże 
się również z zagadnieniami kształtowania zasad myślenia i postępowania ogółu oby
wateli (umiejętność dyskutowania i podejmowania rzetelnej krytyki, rozwiązywanie 
trudności w oparciu o zasady naukowe, podejmowanie decyzji).

J. Kubin wyodrębnia kilka rodzajów działalności, które składają się na całość pro
cesów zwanych upowszechnianiem nauki, z uwzględnieniem zadań, treści i adresatów 
poszczególnych rodzajów działań. Zadaniem upowszechniania wiedzy naukowej jest 
„dostarczanie możliwie zintegrowanej i sprawdzonej wiedzy, pozwalającej rozumieć 
świat przyrody i świat społeczny, w którym żyjemy, oraz działać w roli obywatela, 
pracownika i członka rodziny”4. Treścią dominującą w tym typie działań będzie wie
dza z zakresu politycznych i gospodarczych problemów współczesnego świata, me
chanizmów życia publicznego, zagadnień ekonomicznych, zdrowotnych czy psycholo
giczno-pedagogicznych. Adresatami będzie tu ogół młodzieży i dorosłych, zajmują
cych się różnorodną działalnością zawodową.

4 J. Kubin, Struktura upowszechniania nauki w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo”, 1981, nr 3/4, s. 303.

Pokrewnym upowszechnianiu wiedzy naukowej kierunkiem działalności dydak
tycznej będzie, według tego autora, dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Zadania 
skupiają się tu wokół podnoszenia kwalifikacji, a dobór treści będzie specjalistycznie 
określony. Adresatami są osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji 
zawodowych.

Szczególnym przypadkiem doskonalenia kwalifikacji zawodowych jest międzydys- 
cyplinama wymiana informacji naukowej, której zadania ogniskują się wokół przy
śpieszania postępu w badaniach naukowych dzięki korzystaniu z osiągnięć pojęcio
wych i metodologicznych innych dziedzin nauki. Tym rodzajem aktywności winny być 
objęte wszystkie grupy zajmujące się zawodowo uprawianiem nauki.

Popularyzacja nauki jest dla J. Kubina działaniem skierowanym na wzbudzenie za
interesowania poszczególnymi dyscyplinami naukowymi oraz wyjaśnianiem proble
mów, jakimi zajmują się uczeni. Treści koncentrują się wokół najnowszych wydarzeń 
naukowych, odkryć i osiągnięć, prezentują nie tylko wyniki pracy uczonych, ale rów
nież zwracają uwagę odbiorców na metody i procedury badawcze. Kierowane jest to 
do grup, które mają już w pewnym stopniu rozbudzone potrzeby poznawcze, do grup 
z co najmniej średnim wykształceniem.

Kolejnym rodzajem działalności popularyzatorskiej jest publicystyka naukowa, któ
rej zadania sprowadzić można do kształtowania postaw przychylnych nauce w szeroko 
rozumianej świadomości społecznej. Treściami będą tutaj problemy żywotnie intere
sujące ogół obywateli, np. ochrona środowiska, zwalczanie patologii społecznej, etyka 
badań naukowych, a kierować je należy w szczególności do bardziej aktywnej, włą
czającej się w działalność społeczno-polityczną, części społeczeństwa.

Jako osobny rodzaj działalności z zakresu upowszechniania nauki J. Kubin wymie
nia wykorzystywanie wyników badań naukowych w praktyce. Zadania działalności 
tego typu skupiają się wokół usprawniania i uzyskiwania „nowej, doskonalszej jakości 
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funkcjonowania instytucji i procesów technicznych, a także organizacji rozmaitych 
dziedzin gospodarki, życia społecznego i kulturalnego”5. Na wyodrębnienie zasługuje 
także, według autora, upowszechnianie czynnego udziału w rozwijaniu nauki u osób 
spoza kręgów zawodowo zajmujących się działalnością o charakterze naukowym. Mo
że się ono dokonywać poprzez udział praktyków w dyskusjach naukowych (np. 
w towarzystwach naukowych) czy pracach naukowo-badawczych, prowadzenie wła
snych badań pod opieką instytucji naukowych, publikowanie prac naukowych przez 
osoby niebędące pracownikami naukowymi. Ostatnim wymienianym rodzajem dzia
łalności wchodzącej w zakres upowszechniania nauki jest informacja naukowa i dzia
łalność bibliotek.

5 Tamże, s. 304.

W Polsce popularyzacją wiedzy i nauki zajmuje się wiele instytucji i organizacji, 
nie można jednak dostrzec, pomimo rozlicznych postulatów podnoszonych przez 
uczonych od wielu lat, aby działalność ta cechowała się jakimś ponadinstytucjonalnym 
stopniem zorganizowania. Wszystkie instytucje prowadzą działania we własnym za
kresie, sporadycznie podejmując ze sobą współpracę.

Komisja Towarzystwa Królewskiego w Londynie, która w 1983 roku przygotowała 
raport dotyczący społecznego rozumienia nauki, wnioskuje o skonsolidowanie działań 
popularyzatorskich, poprzez utworzenie organu monitorującego w Wielkiej Brytanii 
działalność różnorodnych instytucji w tym zakresie. Główne zadania polegałyby na: 
ocenie postępu w powszechnym rozumieniu nauki i jego wpływie na społeczeństwo, 
zapewnieniu instytucjom i organizacjom naukowym doradztwa w dziedzinie upo
wszechniania spraw nauki oraz realizowaniu działań własnych, takich jak: konkursy, 
seminaria, konferencje prasowe, kontakty z politykami itp. Upowszechnianiem osią
gnięć naukowych mogą się zająć (i zajmują) różnorodne instytucje, upowszechnianiem 
zaś nauki, jako specyficznej perspektywy oglądu rzeczywistości, winni się zajmować 
niewątpliwie sami jej twórcy, czyli uczeni.

Ludzie nauki, o czym nie można zapominać, należą do jednej z najważniejszych dla 
życia społecznego kategorii społeczno-zawodowych. Podlegają więc społecznej oce
nie, która najczęściej dokonuje się poprzez pryzmat ich dorobku naukowego. Wiedza 
o tych osiągnięciach nie jest jednak dostępna społeczeństwu, jeśli nie zostanie uprzed
nio spopularyzowana. Można się zastanowić, jakie działania o charakterze populary
zatorskim są najczęściej podejmowane. Czy takie, których celem jest szerzenie nauko
wego poglądu na rzeczywistość, czy takie, które popularyzują osiągnięcia naukowe 
poszczególnych dyscyplin. Pytaniem zasadniczym jest także to, czy nauczyciele aka
demiccy angażują się obecnie w takie działania, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

Autorka pracy postawiła sobie za główny cel rozpoznania naukowego dotarcie do 
obszarów działań pozauczelnianych, poprzez które nauczyciele akademiccy populary
zują obecnie wiedzę (w naszym kraju uczeni akademiccy są najliczniejszą grupą twór
ców nauki). Będzie to stanowiło podstawę do redefiniowania zakresu działań popula
ryzatorskich współczesnych polskich uczonych. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie 
o rolę nauczycieli akademickich w popularyzacji wiedzy wymaga dookreślenia jej 
zakresu, w którym autorka zawiera wszelką aktywność pracowników naukowych, 
mającą na celu przekazywanie środowisku pozauczelnianemu osiągnięć naukowych
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swojej dyscypliny oraz wyników swoich poszukiwań badawczych, wraz z promowa
niem naukowej perspektywy poznawania różnorodnych zjawisk i rozwiązywania „pro
blemów życia codziennego” poprzez odwoływanie się do niej, co ma miejsce w obsza
rach działalności na polu naukowym (eksperckim), dydaktycznym i społecznym.

2. Zmienne i wskaźniki

Dla pełniejszego rozpoznania badanych zjawisk i relacji niezwykle istotne wydaje 
się rzetelne przeanalizowanie zmiennych i wskaźników, które cechują poddany oglą
dowi wycinek rzeczywistości. Wyszczególnienie zmiennych pozwala bowiem na 
uświadomienie sobie, przez jakie cechy poznawać będziemy interesujące nas zjawiska 
i procesy, ale także nakazuje poszukiwać takiej ich roli, która będzie kształtować pod
dany analizie obszar.

Za zmienne niezależne, które oddziałują na aktywność pozauczelnianą uczonych, 
autorka uznała:

- płeć;
- tytuł naukowy;
- staż pracy na uczelni;
- profil uczelni, w której zatrudnieni są badani nauczyciele akademiccy (uczelnia 

o profilu: humanistycznym, technicznym, specjalistycznym).
Za istotne w analizie działalności pozauczelnianej uczonych autorka uznała nastę

pujące zmienne zależne:
- aktywność naukowa i dydaktyczna badanych nauczycieli akademickich na 

uczelni macierzystej;
- działania wychowawcze wobec studentów podejmowane na uczelni macierzystej;
- zaangażowanie w działalność administracyjną na uczelni macierzystej;
- uczestnictwo uczonych w konferencjach naukowych;
- równoległa (poza uczelnią macierzystą) działalność dydaktyczna badanych na

uczycieli akademickich;
- pozauczelniana działalność naukowa badanych nauczycieli akademickich 

w obszarze:
a) opiniowania projektów;
b) doradztwa;
c) działalności w komisjach eksperckich;
d) wykonywania ekspertyz;
e) uczestnictwa w radach redakcyjnych czasopism naukowych;

- stowarzyszeniowa aktywność nauczycieli akademickich;
- zaangażowanie nauczycieli akademickich w działalność o charakterze politycznym.
Dla opisania wyszczególnionych zmiennych niezbędne było dookreślenie rzetel

nych wskaźników analizowanych cech.
Wskaźnikami zmiennych niezależnych są dane uzyskane w toku wywiadów (me

tryczka kwestionariusza wywiadu).
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Wskaźnikami zmiennych zależnych odnoszących się do aktywności naukowej, dy
daktycznej, wychowawczej i administracyjnej nauczycieli akademickich na uczelni 
macierzystej będą:

- liczba opublikowanych artykułów i książek w roku akademickim poprzedzają
cym badania;

- uczestnictwo w konferencjach naukowych i wygłaszane na nich referaty, reali
zowane projekty badawcze;

- ilość i typy zajęć dydaktycznych realizowanych na uczelni macierzystej;
- zaangażowanie w działania wychowawcze wobec studentów (opiekun roku, 

specjalności, koła naukowego itp.);
- pełnienie funkcji administracyjnych.
Za wskaźniki odnoszące się do obszaru działalności pozauczelnianej (równoległej) 

nauczycieli akademickich uznano:
- rodzaje instytucji, z którymi w tym zakresie nauczyciele akademiccy współpracują;
- formy współpracy w obszarze działań pozauczelnianych;
- ilość oraz rodzaje zajęć dydaktycznych realizowanych poza uczelnią macierzystą;
- liczba oraz miejsca wygłaszanych wykładów i prelekcji;
- ilość i rodzaje podejmowanych przez uczonych zadań o charakterze naukowym 

(działania skierowane na opiniowanie projektów, działania konsultacyjno-do
radcze, uczestnictwo w komisjach eksperckich, wykonywanie ekspertyz oraz 
udział w radach redakcyjnych czasopism);

- członkostwo nauczycieli akademickich w stowarzyszeniach, pełnione w nich 
funkcje oraz rodzaje działań podejmowanych w stowarzyszeniach, do których 
przynależą;

- rodzaje działań o charakterze politycznym podejmowanych przez nauczycieli 
akademickich.

Tak sformułowane zmienne i wskaźniki pozwoliły na pogłębioną analizę szczegó
łowych cech interesującego autorkę zjawiska, na podstawie odpowiednio dobranej 
metody i technik badawczych.

3. Metoda i techniki badawcze

Zamierzeniem autorki było rozpoznanie pozauczelnianej działalności uczonych, 
poprzez którą popularyzują oni wiedzę, tzn. mówiąc językiem J. Gniteckiego, ustalenie 
istniejącego stanu rzeczy oraz próba poznania przyczyn takiego stanu. Stanowiło to 
podstawę do zastosowania procedury diagnostycznej, a dokładniej sondażu diagno
stycznego. Autorka założyła, że ta metoda badań pozwoli na rozpoznanie, ustalenie 
i opisanie możliwie jak największej liczby cech i własności w obrębie interesującej ją 
problematyki.

Założeniem badań było zgromadzenie wystarczającej liczby informacji i danych 
ilościowych, aby badany obszar mógł zostać poddany przez autorkę analizie ilościowej 
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oraz jakościowej6. Zastosowano więc sondaż diagnostyczny, by przy uwzględnieniu 
możliwie wszystkich zmiennych, na co pozwala ta metoda, dokonać jak najbardziej 
wszechstronnej analizy badanego zjawiska.

6 O słuszności analizy ilościowo-jakościowej pisze między innymi S. Palka w książce Pedagogika 
wstanie tworzenia, Wyd. UJ, Kraków 1999, s. 118-128.

W niniejszej pracy za główną technikę badawczą przyjęto wywiad skierowany do 
nauczycieli akademickich krakowskich uczelni wyższych. W grupie technik pomocni
czych znalazły się: wywiad otwarty skierowany do kierownictwa instytucji i organiza
cji zajmujących się działalnością edukacyjną, analiza dokumentów, hospitacja zajęć 
i imprez popularnonaukowych oraz analiza biografii wybranych wybitnych polskich 
uczonych. Wywiad skierowany do nauczycieli akademickich został potraktowany jako 
główna technika badawcza, gdyż był on szczególnie użyteczny przy rejestracji stwier
dzeń, poglądów i opinii wygłaszanych przez badanych.

Kwestionariusz tego wywiadu obejmował 38 pytań otwartych, które skierowane 
były do nauczycieli akademickich różnych stopni naukowych i specjalności. Składał 
się z części dotyczącej obowiązków naukowych, dydaktycznych, wychowawczych 
i administracyjnych pełnionych na macierzystej uczelni i z części obejmującej pytania 
o równoległą działalność naukowo-dydaktyczną, realizowaną poza uczelnią macierzy
stą. W szczególności pytania dotyczyły równoległej działalności o charakterze dydak
tycznym, naukowym i społecznym. Obszar pozauczelnianej aktywności o charakterze 
naukowym zogniskowano wokół działań w zakresie opiniowania projektów, uczest
nictwa w ciałach konsultacyjno-doradczych i komisjach eksperckich, wykonywania 
ekspertyz i zasiadania w radach redakcyjnych czasopism. W obszarze działalności 
społeczno-politycznej odniesiono się do aktywności stowarzyszeniowej nauczycieli 
akademickich oraz do ich zaangażowania w działania o charakterze politycznym. Inte
resujące dla autorki stały się także opinie na temat relacji między aktywnością poza- 
uczelnianą a działalnością naukową i dydaktyczną uczonych na uczelni macierzystej, 
jak również opinie na temat możliwości oddziaływania uczonego na środowisko spo
łeczne. Kwestionariusz został zweryfikowany w toku badań próbnych.

Rozpoznaniem objęto także kilka instytucji i organizacji zajmujących się różnorod
nymi działaniami, które można włączyć w obszar popularyzowania wiedzy. Były to: 
Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Naczelna 
Organizacja Techniczna, Polskie Towarzystwo Zwalczania Zakażeń Szpitalnych, Tech
niczny Uniwersytet Otwarty AGH, Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy UJ, 
Centrum Kształcenia Dorosłych, Targi Edukacyjne, Fundacja Kraków 2000, Centrum 
Sztuki Współczesnej SOLVAY. Na podstawie rozlicznych materiałów informacyjnych 
i reklamowych zapoznano się z zakresem działań tych instytucji lub organizacji, z kie
rownictwem niektórych udało się autorce spotkać i porozmawiać. Hospitacjom poddano 
ponadto wybrane działania podejmowane przez te instytucje i organizacje (wykłady, 
szkolenia, spotkania, festiwale nauki, wystawy popularnonaukowe, targi i inne).

Kolejną zastosowaną w niniejszym rozpoznaniu techniką badawczą była analiza 
dokumentów. Przestudiowano następujące ustawy: o szkolnictwie wyższym z dnia 
12 września 1990 roku, o tytule naukowym i stopniach naukowych z dnia 12 wrze
śnia 1990 roku, o powołaniu Komitetu Badań Naukowych z dnia 12 stycznia 1991 
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roku. Analizie poddano także statuty, regulaminy i programy działalności takich 
instytucji i stowarzyszeń, jak: Polska Akademia Nauk (ze szczególnym uwzględnie
niem zapisów dotyczących Centrum Upowszechniania Nauki PAN), Polska Akade
mia Umiejętności, Kasa im. J. Mianowskiego, Polska Fundacja Upowszechniania 
Nauki, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Techniczny Uniwersytet Otwarty dzia
łający przy AGH, Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy UJ, Radiowy Uni
wersytet Powszechny TWP, Naczelna Organizacja Techniczna, Polskie Towarzystwo 
Zwalczania Zakażeń Szpitalnych.

Szczegółowej analizie poddane zostały ponadto programy imprez edukacyjno- 
-kulturalnych i popularnonaukowych, takich jak: festiwale nauki organizowane przez 
polskie uczelnie, pikniki i festyny naukowe, wystawy muzealne, szkolenia i sympozja 
naukowe, targi edukacyjne, dni otwarte.

Autorka starała się uczestniczyć w jak największej liczbie imprez tego typu, celem 
gromadzenia dodatkowych informacji (skonfrontowanie wypowiedzi badanych na
uczycieli akademickich z zaobserwowaną sytuacją). Uczestniczyła ponadto w zaję
ciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich na uczelni macie
rzystej i na uczelni niepublicznej, celem odniesienia się do potocznie formułowanej 
tezy, według której pracownicy naukowo-dydaktyczni rzetelniej realizują zajęcia dy
daktyczne na uczelni niepublicznej niż na uczelni macierzystej. Uczestniczyła także 
w licznych akcjach społeczno-politycznych, w których brali udział uczeni (imprezy 
naukowe i społeczno-kulturalne; wiece i festyny wyborcze przed wyborami prezy
denckimi w 2000 roku, parlamentarnymi w 2001 roku i samorządowymi w 2002 roku; 
imprezy charytatywne).

4. Organizacja i przebieg badań

Tok realizowanego przez autorkę postępowania badawczego sprowadzał się do kil
ku etapów. Pierwszy etap obejmował analizę literatury przedmiotu. Kolejny - prace 
nad doborem metody badań, technik oraz nad konstruowaniem narzędzi badawczych. 
Pracę nad przygotowaniem kwestionariuszy wywiadów poprzedzone zostały przepro
wadzeniem kilkunastu rozmów z uczonymi z różnymi stopniami naukowymi, zaanga
żowanych w szeroką działalność pozauczelnianą, jak i niepodejmujących żadnych 
zobowiązań poza pracą naukowo-dydaktyczną na macierzystej uczelni. Trafność kwe
stionariusza wywiadu skierowanego do nauczycieli akademickich została zweryfiko
wana w badaniach próbnych. Kwestionariusz ten okazał się zbyt obszerny (zawierał 54 
pytania) i został skrócony do 38 pytań właściwych. Przeformułowane narzędzie ba
dawcze zostało ponownie zweryfikowane.

Następnie autorka starała się precyzyjnie dookreślić zbiorowość, która miała zostać 
objęta rozpoznaniem. Wstępnie ustalono, że wywiad skierowany będzie do nauczycieli 
akademickich z różnymi stopniami naukowymi i różnych specjalności. Kierowano się 
generalną zasadą, aby próba badawcza reprezentowała wszystkie cechy i wszystkie 
elementy populacji generalnej. Autorka starała się zaprosić do badań uczonych różnych 
specjalności, jak również porównywalną liczbę kobiet i mężczyzn. W doborze próby 



III. Metodologiczne podstawy badań własnych 67

zdecydowano się zastosować losowanie grupowe, które odnosiło się do wytypowania 
do badań pracowników naukowo-dydaktycznych zakładów i katedr krakowskich 
uczelni wyższych. Profile uczelni - humanistyczna i techniczna - stały się warstwami, 
w obrębie których przeprowadzono dobór. Losowanie odbyło się na podstawie aktual
nych wykazów jednostek administracyjnych w interesujących autorkę uczelniach. Dla 
ilościowego uzupełnienia osób z poszczególnymi stopniami naukowymi w grupach 
kobiet i mężczyzn zastosowano ponadto metodę losowego doboru osób w wymienio
nych podzbiorach, zgodnie ze składami osobowymi uczelni. Wytypowano w ten spo
sób próbę, którą uznać można było za reprezentacyjną dla nauczycieli akademickich 
Krakowa. Przedstawione w kolejnym podrozdziale liczne trudności i przeszkody ba
dawcze uniemożliwiły jednak pełną realizację zamierzenia badawczego autorki.

Ograniczenie terenu badań do jednego ośrodka akademickiego podyktowane było 
względami ekonomicznymi i praktycznymi (bliskość, dostępność). Różnorodność kra
kowskich uczelni zwiększała ponadto prawdopodobieństwo zaproszenia do wywiadu 
nauczycieli akademickich różnych specjalności. Według danych statystycznych w roku 
akademickim 1999/2000 na krakowskich uczelniach pracowało ogółem 8962 pracow
ników. W tym 1459 profesorów, 112 docentów (głównie osoby ze stopniem nauko
wym doktora habilitowanego), 3463 adiunktów i 2252 asystentów7.

7 Rocznik Statystyczny Krakowa, Urząd Statystyczny w Krakowie, 2000.

Na potrzeby rozpoznania badawczego autorka wyróżniła początkowo dwa rodzaje 
uczelni:

- uczelnie o profilu humanistycznym: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Peda
gogiczna, Akademia Ekonomiczna;

- uczelnie o profilu technicznym: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika 
Krakowska, Akademia Rolnicza.

W trakcie opracowywania wypełnionych kwestionariuszy wywiadu podział ten 
uległ jednak zmianie. Chcąc bardziej wnikliwie opracować zebrany materiał badawczy, 
utworzono jaszcze jedną grupę uczelni. Włączono do niej nauczycieli akademickich 
Akademii Ekonomicznej, Akademii Rolniczej, Akademii Wychowania Fizycznego, 
Akademii Sztuk Pięknych oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Zakładając, że wszystkie kierunki i specjalności studiów, które są prowadzone w AE, 
AR, AWF, ASP i CM UJ, kształcą w ściśle określonym zawodzie (ekonomista, lekarz 
itp.), wyszczególnienie takie uznać można za zasadne. Nowo utworzoną kategorię 
określono mianem uczelni o profilu specjalistycznym. Autorka zdaje sobie w pełni 
sprawę, że wszystkie szkoły wyższe kształcą swoich studentów na specjalistycznych 
kierunkach studiów, ale nie znalazła trafniejszego określenia dla nowo utworzonej 
grupy uczelni. Pośród uczelni o profilu technicznym pozostały Akademia Górniczo- 
Hutnicza i Politechnika Krakowska, a pośród uczelni o profilu humanistycznym Uni
wersytet Jagielloński i Akademia Pedagogiczna. Dla uproszczenia nazewnictwa uży
wanego w dalszej części dysertacji autorka będzie się posługiwać określeniami „uczel
nia humanistyczna”, „uczelnia techniczna” i „uczelnia specjalistyczna”, jako skrótami 
pełnych sformułowań „uczelnia o profilu humanistycznym”, „uczelnia o profilu tech
nicznym” i „uczelnia o profilu specjalistycznym”.
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Badania właściwe realizowane były w ciągu dwóch lat: w roku akademickim 
1999/2000 oraz roku akademickim 2000/2001, a ich prowadzenie było ogromnie cza
sochłonne. Większość wywiadów musiała być poprzedzona wielokrotnym uzgadnia
niem terminu, ponieważ na przeprowadzenie jednego wywiadu potrzebne było od 60 
do 120 minut.

5. Trudności i przeszkody badawcze

Pomimo długo planowanego i kilkakrotnie weryfikowanego toku badań, autorka 
pracy napotkała wiele poważnych trudności. Za największą przeszkodę należy uznać 
fakt, że wielu potencjalnych respondentów nie wyraziło zgody na udzielenie wywiadu. 
Były to zarówno całe jednostki organizacyjne, typu zakład czy katedra, gdzie odmowa 
udzielenia wywiadu wynikała z decyzji kierownika zakładu lub katedry, jak i pojedyn
cze osoby pracujące w interesujących autorkę jednostkach, które nie zgodziły się od
powiedzieć na pytania kwestionariuszowe. Wielokrotne prośby badającej o zgodę na 
przeprowadzenie wywiadu spotykały się z odmową, a głównym usprawiedliwieniem 
był rzekomy pośpiech i brak czasu. Szczególnie osoby zaangażowane w różnorodne 
działania pozauczelniane (co można było wywnioskować z wypowiedzi współpracow
ników) z wielką niechęcią ulegały prośbom badającej o udzielenie wywiadu. Tak czę
sto przywoływany brak czasu był powodem przekazania w kilku przypadkach, na wy
raźne żądanie respondenta, kwestionariusza wywiadu do samodzielnego wypełnienia.

Druga poważna przyczyna niechęci do odpowiadania na pytania kwestionariuszowe 
to nieufność i obawa przed ewentualnym pozanaukowym wykorzystaniem zebranych 
informacji. Badania realizowano w okresie przemian kadrowych na uczelniach wyż
szych, co dla wielu nauczycieli akademickich nie było łatwym czasem. Poczucie nie
pewności i napięcia towarzyszyło wielu asystentom i adiunktom zagrożonym rotacją. 
Autorka sądzi, że udzielenie wywiadu mogło być przez badanych odbierane jako wery
fikacja ich kompetencji naukowych (liczba publikacji, realizowane projekty badawcze 
itp.). Atmosfera ta nie pozostawała bez wpływu na odpowiedzi niektórych badanych.

Rozliczne trudności, z jakimi autorka pracy musiała się zmierzyć, wiązały się po
nadto z bardzo dużą niechęcią uczonych do udzielania jakichkolwiek informacji na 
swój temat. Wielokrotnie przy pytaniach o staż pracy czy liczbę publikacji naukowych 
z ubiegłego roku akademickiego badani udzielali bardzo zdawkowych odpowiedzi, 
tłumacząc się, że są to zbyt szczegółowe, niemal poufne dane.

Z jeszcze większymi oporami wypowiadano się na temat zajęć dydaktycznych pro
wadzonych poza uczelnią macierzystą. Niekorzystna atmosfera wokół wieloetatowości 
nauczycieli akademickich, ukształtowana w dużej mierze przez media, spowodowała, 
że „przyznawanie się” do zatrudnienia na innej uczelni stało się rzeczą wręcz „wsty
dliwą”. Wielu uczonych podejmuje się działań dydaktycznych poza uczelnią macierzy
stą i nie jest to faktem godnym napiętnowania, dopóki nie przekracza się przysłowio
wych „granic przyzwoitości” (kilka bądź kilkanaście etatów), które to informacje sta
nowią pożywkę dla żądnych sensacji dziennikarzy.
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Opory pojawiały się także przy udzielaniu wyczerpujących odpowiedzi na pyta
niach o naukowe obszary działań poza uczelnią macierzystą. Tłumaczono się, że są to 
dane objęte tajemnicą gospodarczą lub służbową instytucji, dla których wykonywane 
były takie prace (np. opiniowane projekty). Wiele firm, które zleca uczonym eksperty
zy, „odkupuje” od wykonujących je prawa autorskie i uczeni nie mają możliwości 
rozpowszechniania zgromadzonych na tej drodze informacji. Wielu badanych ograni
czyło się do zdawkowej odpowiedzi, na czyje zlecenie działania o charakterze nauko
wym były podejmowane, nie określając przy tym, czego dotyczyły.

Najmniej problematyczne okazały się pytania o przynależność do organizacji spo
łecznych i stowarzyszeń naukowych. Badani nauczyciele akademiccy chętnie opowia
dali o pełnionych w tych organizacjach funkcjach, wymieniali działania, w które 
szczególnie się angażują. Wyjątek stanowiły pytania dotyczące przynależności bądź 
wspierania jakiejkolwiek działalności politycznej. Niewielu respondentów zechciało 
udzielić w tej kwestii wyczerpujących odpowiedzi, uznając ją za sprawę poufną. Kwe
stionariusz wywiadu zawierał wiele pytań, co powodowało u niektórych osób znużenie 
i zniecierpliwienie.

Trudności te spowodowały, że z wieloma wytypowanymi do badań osobami nie 
udało się przeprowadzić wywiadu. Konsekwencją tego stało się późniejsze nierówno
mierne rozłożenie uzyskanych danych od nauczycieli akademickich z określonymi 
stopniami naukowymi w uczelniach o poszczególnych profilach. Pomimo dotarcia do 
243 nauczycieli akademickich, czyli objęcia badaniami ponad 2,7% ogółu nauczycieli 
akademickich Krakowa, próby badawczej nie można uznać za reprezentatywną. 
Z pewnością udało się jednak uchwycić istotę badanego zjawiska i odkryć wiele typo
wych dla współczesności kierunków w pozauczelnianej działalności nauczycieli aka
demickich, które stanowią dobrą podstawę do weryfikowania zakresu i obszarów 
obecnych działań popularyzatorskich polskiego uczonego.

Wiele z badanych osób okazywało zainteresowanie i gratulowało podjęcia się ba
dań nad tak trudną problematyką, ale pojawiały się także głosy o bezcelowości nauko
wego rozpoznawania tego obszaru.

6. Zebrane materiały i sposób ich opracowania

Pomimo rozlicznych trudności, jakie pojawiły się w trakcie opisywanego postępo
wania badawczego, autorce udało się zebrać obszerny i, jak się wydaje, wartościowy 
materiał empiryczny. Ukazał on różnorodne obszary działalności równoległej (poza 
uczelnią macierzystą) uczonych oraz współczesne działanie różnorodnych instytucji 
i organizacji w zakresie popularyzowania wiedzy. Materiał można podzielić na trzy 
grupy. Pierwszą i zasadniczą stanowią wypełnione kwestionariusze wywiadów prze
prowadzonych z nauczycielami akademickimi krakowskich uczelni wyższych. Drugą - 
niezwykle obszerną, stanowią materiały dotyczące działalności różnorodnych instytucji 
i organizacji zajmujących się popularyzacją nauki (dokumentacja programowa, statuty, 
informatory, foldery i materiały reklamowe itp.). Do trzeciej grupy zaliczyć można 
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zapiski z przeprowadzonych rozmów i dyskusji oraz notatki z przeprowadzonych ho
spitacji.

Autorka przeprowadziła wywiady z 243 nauczycielami akademickimi z różnymi 
stopniami naukowymi, zatrudnionymi na stanowiskach profesora, adiunkta, asystenta 
oraz z doktorantami. Pośród respondentów znalazło się 106 kobiet i 137 mężczyzn. 
Tabela nr 1 ukazuje strukturę badanej populacji ze względu na płeć i stopień naukowy.

Tabela nr 1
Struktura badanej grupy według pici i stopni naukowych

lp. stopień naukowy
ogółem kobiety mężczyźni

liczba % liczba % liczba %
1. profesor 74 30,5 25 23,6 49 35,8
2. doktor hab. 22 9 13 12,3 9 6,5
3. doktor 61 25,1 29 27,4 32 23,4
4. magister 86 35,4 39 36,7 47 34,3

razem 243 100 106 100 137 100

Jak zostało to pokazane w tabeli nr 1, wywiady przeprowadzono z 74 osobami ze 
stopniem naukowym profesora, z 22 osobami ze stopniem naukowym doktora habili
towanego, z 61 osobami ze stopniem naukowym doktora i z 86 magistrami. Wykres 
nr 1 graficznie obrazuje strukturę badanej grupy nauczycieli akademickich z podziałem 
na stopnie naukowe.

Wykres nr 1
Struktura badanej grupy według stopni naukowych

Kolejna tabela pokazuje liczbę przebadanych nauczycieli akademickich z podzia
łem na poszczególne stopnie naukowe i profil uczelni, w których są oni zatrudnieni na 
„pierwszym etacie”, tzn. tych, które są dla nich uczelniami macierzystymi.
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Tabela 2
Struktura badanej grupy według stopni naukowych i profilu uczelni

lp.
stopień 
naukowy

ogółem
profil uczelni

humanistyczna techniczna specjalistyczna
liczba % liczba % liczba % liczba %

1. profesor 74 30,5 29 20,6 28 39,4 17 54,8
2. doktor hab. 22 9 16 11,4 2 2,9 4 12,9
3. doktor 61 25,1 46 32,5 12 16,9 3 9,7
4. magister 86 35,4 50 35,5 29 40,8 7 22,6

razem 243 100 141 100 71 100 31 100

Na potrzeby niniejszego opracowania, o czym już wspomniano, autorka wyróżniła 
trzy profile uczelni, z którymi związani są badani nauczyciele akademiccy.

Jak wskazuje tabela nr 2, badaniami objęto 141 nauczycieli akademickich pracują
cych na uczelniach humanistycznych, 71 reprezentujących uczelnie o profilu technicz
nym oraz 31 związanych z uczelniami o profilu specjalistycznym. Pewne dysproporcje 
pomiędzy liczbą przebadanych nauczycieli akademickich z uczelni humanistycznych 
a technicznych czy specjalistycznych spowodowane są tym, że początkowo zamierze
niem autorki był podział na dwa rodzaje uczelni - humanistyczne i techniczne. Dla 
pełniejszego zaprezentowania pewnych zależności pojawiających się już przy opraco
wywaniu kwestionariuszy wywiadów, postanowiono wprowadzić podział na trzy ro
dzaje uczelni: uczelnie o profilu humanistycznym, uczelnie o profilu technicznym 
i uczelnie o profilu specjalistycznym, co zostało zaznaczone już wcześniej.

Materiał badawczy zgromadzony na drodze wywiadów z nauczycielami akademic
kimi opracowany został zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. 
W związku z tym, że pytania wywiadu miały w większości charakter otwarty, należało 
się zastanowić nad najbardziej odpowiednią metodą opracowania tego materiału. Zde
cydowano się na kategoryzowanie informacji i nanoszenie ich na arkusz zbiorczy. 
Do każdego pytania opracowano kilka kategorii podstawowych, a następnie próbowa
no przypisać im poszczególne odpowiedzi. Każdą wypowiedź niemieszczącą się 
w uprzednio sformułowanych kategoriach wyszczególniano, tworząc obszerną grupę 
odpowiedzi pojedynczych. Naniesienie wypowiedzi badanych na arkusz zbiorczy 
umożliwiło zliczanie poszczególnych informacji i opracowanie ich pod względem 
ilościowym. Odpowiedzi badanych, które były przykładami i wyszczególnieniami, 
zostały poddane opisowi jakościowemu, co także stanowi o bogactwie i różnorodności 
zebranego materiału. Dzięki takim informacjom można bowiem wnioskować o obsza
rach i zakresie interesujących nas zjawisk. Obok szczegółowej analizy odpowiedzi 
respondentów podejmowano próbę poszukiwania relacji pomiędzy wypowiedziami 
badanych. Wszystkie te działania miały na celu jak najpełniejsze wykorzystanie zebra
nego materiału.

Informacje zebrane podczas rozmów z kierownictwem instytucji i organizacji zaj
mujących się działalnością oświatową zostały włączone w analizę kierunków funkcjo
nowania współczesnych organizatorów działań popularyzatorskich. Wiadomości te 
stanowiły dopełnienie wiedzy zgromadzonej na drodze analizy rozlicznych materiałów 
informacyjnych i reklamowych (różnorodne wydawnictwa i strony internetowe) tych 
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instytucji i organizacji. Ważnym elementem była ponadto analiza notatek z hospitacji, 
jakim poddano wybrane działania podejmowane przez te instytucje i organizacje (wy
kłady, szkolenia, spotkania, festiwale nauki, wystawy popularnonaukowe, targi i inne). 
Zgromadzone w ten sposób informacje dały rzetelną podstawę do formułowania przy
kładów i praktycznych odniesień przy licznych teoretycznych rozważaniach.

Analizie poddane zostały ponadto liczne dokumenty, takie jak ustawy, statuty, re
gulaminy i programy działalności interesujących autorkę instytucji i organizacji. 
Szczegółową analizą objęte zostały również programy imprez edukacyjno-kulturalnych 
i popularnonaukowych, jak wymieniane już festiwale nauki organizowane przez pol
skie uczelnie, pikniki i festyny naukowe, wernisaże i wystawy muzealne, szkolenia 
i sympozja naukowe, targi edukacyjne, dni otwarte itp.



IV. Główne rodzaje aktywności nauczycieli 
akademickich na uczelni macierzystej

1. Aktywność zawodowa nauczycieli akademickich
- charakterystyka

Za J. Szczepańskim uczonym możemy nazwać „każdego etatowego pracownika 
nauki, zatrudnionego w dowolnej instytucji prowadzącej badania naukowe, zobowią
zanego do pracy badawczej i do publikowania jej wyników”1. Drugi kierunek definio
wania tej szczególnej kategorii zawodowej, jak podaje dalej J. Szczepański, uznaje za 
uczonego jednostkę wybitną, która osiągnęła w swojej dziedzinie sukces i opanowała 
poważny zasób wiedzy. Taki pracownik może ponosić odpowiedzialność za formułowa
nie problemów badawczych oraz za kierowanie badaniami zespołowymi. Uczonym może 
być również człowiek, który nie zajmuje się zawodowo działalnością naukową, ale do
szedł w swoich badaniach do poważnych wyników. Do cech, jakie charakteryzują uczo
nego, zaliczyć więc można zdolność do twórczej innowacji, odpowiedzialność za podej
mowaną problematykę badawczą oraz zdolność do posuwania nauki naprzód.

1 J. Szczepański, Uczony i społeczeństwo [w:] Etyka zawodowa ludzi nauki, red. J. Goćkowski, K. Pigoń, 
Wroclaw-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław 1991, s. 233.

2 F. Znaniecki, Społeczna rola uczonego [w:] Społeczne role uczonych, PWN, Warszawa 1984, s. 291.

F. Znaniecki za uczonych uważał jednostki, które przez

dłuższe lub krótsze okresy swojego życia specjalizują się w uprawianiu wiedzy - w odróżnieniu 
od tych, które specjalizują się w działalności kulturalnej innego rodzaju. (...) Znaczenie, w jakim 
używamy tego wyrazu, jest, oczywiście, inne i dużo szersze od znaczenia, w jakim jest opisywa
ny u epistemologów i metodologów, którzy określają „uczonego” w kategoriach obiektywnych 
osiągnięć na polu wiedzy. Zgodnie z koncepcją przeważającą we współczesnej literaturze przed
miotu jednostka, która chce zostać uczonym, musi stworzyć dzieło zasługujące na pozytywną 
ocenę z punktu widzenia określonych sprawdzianów poznawczej ważności1 2.

W wielu publikacjach odnaleźć można także rozważania, które sprzeciwiają się utoż
samianiu uczonego z pracownikiem naukowo-dydaktycznym bądź nauczycielem akade
mickim. Zwolennicy tego stanowiska podkreślają, że podstawowym zadaniem pracow
ników akademickich wszystkich specjalności jest tworzenie, przechowywanie i przeka
zywanie wiedzy, ale realizacja tego zadania przebiega odmiennie w zależności od 
specjalności. E. Wnuk-Lipińska ukazuje za Tonym Becherem cztery typy kultury uczo
nych związane z grupami dyscyplin naukowych i przypisuje im następujące cechy:
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- nauki czyste (pure science): rywalizacja, nastawienie na osiągnięcie celu, wysoki wskaźnik 
publikacji, poczucie wspólnoty grupowej, częste kontakty, dobra organizacja w celu prezen
tacji i obrony interesów grupowych;

- humanistyka: indywidualizm, pluralizm, luźne związki między przedstawicielami danej dys
cypliny, niski wskaźnik publikacji, nastawienie na jednostkę;

- nauki stosowane (technika i technologie): przedsiębiorczość, kosmopolityzm, dominacja 
wartości zawodowych, patenty zamiast publikacji, nastawienie na pełnienie roli;

- nauki społeczne (stosowane): nastawienie na zewnątrz, niepewność statusu, dominacja mód 
intelektualnych, wskaźnik publikacji ograniczany przez działalność konsultacyjną, nastawie
nie na władzę (power orient)3.

3 H. Najduchowska, E. Wnuk-Lipińska, Nauczyciele akademiccy 1984, PWN, Warszawa—Łódź 1990, s. 71.
4 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej z 1996, wyd. GUS, Warszawa 1996, s. 301.
5 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej z 2001, wyd. GUS, Warszawa 2001, s. 252.
6 E. Wnuk-Lipińska, Innowacyjność a konserwatyzm, Wyd. CBPN i SW UW, Warszawa 1996, s. 57.

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych weszły w życie trzy istotne ustawy regulujące 
sprawy szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, a była to nowa Ustawa o szkolnictwie 
wyższym z dnia 12 września 1990 roku, o tytule naukowym i stopniach naukowych 
z dnia 12 września 1990 roku oraz o powołaniu Komitetu Badań Naukowych z dnia 12 
stycznia 1991 roku. Ostatnie lata przyniosły kolejny znaczący dokument: Ustawę 
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Za obowiązującą ustawą nauczycielami akademickimi są zgodnie z art. 108 (dział 
III, rozdział 1):

- pracownicy naukowo-dydaktyczni,
- pracownicy dydaktyczni,
- pracownicy naukowi,
- dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i in

formacji naukowej.
W 1990 roku liczba pracowników naukowo-badawczych w Polsce wynosiła 65 136, 

a w 1995 roku 64 927, z czego ponad 70% uczonych zatrudniały szkoły wyższe4. 
W roku akademickim 2000/2001 liczba nauczycieli akademickich wynosiła 79 9475.

Przez lata uczelnie wyższe i uczeni darzeni byli dużym społecznym zaufaniem, ale 
od lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku prestiż zawodowy pracownika 
akademickiego w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych zaczął ulegać powol
nej dewaluacji. W naszym kraju, pomimo różnic ustrojowych i braku ekspansji eduka
cyjnej na poziomie wyższym, do lat dziewięćdziesiątych można było zaobserwować 
podobne tendencje. Stopniowo obniżający się status społeczny grupy zawodowej 
uczonych wpływał ponadto niekorzystnie na kondycję polskich uczelni. Przemiany 
społeczne i ustrojowe, które zachodzą w naszym kraju od początku lat dziewięćdzie
siątych, nie przyniosły w tym zakresie żadnych pozytywnych przemian.

Prowadzone w 1993 roku przez E. Wnuk-Lipińską badania ankietowe wśród pra
cowników akademickich, ukazały liczne trudności w rzetelnym wykonywaniu obo
wiązków zawodowych w tej grupie. Na czoło wysuwają się trudności finansowe zwią
zane z działalnością badawczą, a dalej niewłaściwa polityka kadrowa, brak bodźców 
do lepszej pracy, niska jakość kształcenia, słabe związki uczelni z otoczeniem społecz
nym6. W przytaczanych badaniach, w odpowiedziach na pytania dotyczące powodów, 
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dla których pracownik chciałby odejść z uczelni, zdecydowanie za najważniejsze uwa
żane są niskie zarobki. Jest to podstawowy mankament, przez który spora część bada
nych pracowników akademickich rozważa możliwość opuszczenia uczelni. Najwyższy 
odsetek takich odpowiedzi odnaleźć można wśród męskiej części młodszej kadry na
ukowej.

W obecnej rzeczywistości motywy, dla których młodzi naukowcy podejmują się 
pracy na uczelni wyższej, są niezwykle zróżnicowane. Jak zauważa J. Goćkowski, 
przygotowanie młodych kadr naukowych podlega obecnie wielu niebezpieczeństwom, 
wynikającym z dominującej, określonej kondycji roli uczonego. Wymienić można pięć 
rodzajów strategii - czyli rzeczywistych planów gry o status w świecie naukowym.
1. Plan gry o status autorytetu naukowego - adept dąży do stania się specjalistą 

i mistrzem.
2. Plan gry o status eksperta naukowego - adept dąży do stania się użytecznym 

znawcą wiedzy potrzebnej do rozwiązywania problemów praktycznych (identyfi
kacja, diagnoza i projektowanie rozwiązań).

3. Plan gry o status ustabilizowanego scholarza akademickiego - który zapewni 
adeptowi spokojny żywot mistrza akademickiego, poza sferą konfliktów społecz
nych i spraw publicznych.

4. Plan gry o status człowieka z upper class - adept dąży do życia w dobrobycie i do 
rozgłosu dzięki odpowiedniemu gratyfikowaniu wytworów jego pracy i reklamo
waniu jego osoby.

5. Plan gry o status decydenta - adeptowi zależy na zdobyciu znaczącego udziału 
w sprawowaniu władzy w sferze dotyczącej nauki i nie tylko. Przez działania 
o charakterze naukowym chce, pozostając w grupie uczonych, stać się politykiem 
i administratorem7.

7 J. Goćkowski, Ethos nauki i role uczonych, Wyd. i Drukarnia Secesja, Kraków 1996, s. 52.
F. Bujak, Nauka a społeczeństwo, Wyd. Kasa im. Mianowskiego. Instytut Popierania Nauki. Pałac 

Staszica, Warszawa 1930, s. 45-46.

Rozpoznanie takich planów należeć powinno do mistrzów zajmujących się prowa
dzeniem młodych uczonych, ale jeśli oni sami poddają się wymienionym planom, to 
nie potrafią rozpoznać prawdziwych motywów działania swoich podopiecznych.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni odgrywają na uczelni dwie główne role: badacza 
i nauczyciela. Te dwie role, co znajduje częste odzwierciedlenie w literaturze przed
miotu, pozostają ze sobą w konflikcie, ponieważ bardzo trudno jest pogodzić dobrą 
pracę naukową z dobrą pracą dydaktyczną. „Praca na uczelni nie sprzyja badaniom. 
Praca na katedrze wręcz tamuje pracę badawczą, a to, co uczeni napiszą, powstaje 
w okresach wolnych od pracy pedagogicznej”8. Jest to wypowiedź F. Bujaka, którą 
odnajdujemy w publikacji z 1930 roku. Wypowiedź ta utwierdza w przekonaniu, że 
problem relacji pracy naukowej i dydaktycznej pozostaje w kręgu rozważań i dociekań 
od wielu lat i że trudności w pogodzeniu tych aktywności pozostają nierozwiązane do 
dnia dzisiejszego. Pojawiają się nadto sugestie, że pracownicy naukowo-dydaktyczni 
powinni się pogodzić z faktem, że albo będą dobrymi „dydaktykami”, albo dobrymi 
„naukowcami”. Tendencja tego rozdziału widoczna jest szczególnie u wielu młodych 
pracowników naukowych, którzy po uzyskaniu względnej stabilizacji zawodowej zaj
mują się albo pracą badawczą, albo działaniami dydaktycznymi.
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2. Praca naukowa

Uczony występuje w społecznym odbiorze przede wszystkim jako badacz. Jest 
znawcą swojej dziedziny, sam prowadzi badania poszerzające wiedzę o elementach 
rzeczywistości, którymi zajmuje się z racji swojej specjalności. Bierze ponadto udział 
we włączaniu nowej wiedzy (swojej i innych) w systemy informacji funkcjonujące 
w obrębie danej dyscypliny naukowej.

J. Goćkowski w swoich pracach prezentuje podział uczonych ze względu na ich 
uczestnictwo w „teatrze życia naukowego” (uczony badacz) lub w „teatrze oświecenia 
publicznego” (uczony nauczyciel). W środowiskach uniwersyteckich wyróżnia po
nadto dwa modele roli uczonego: model „klerka” i model „eksperta”. „Klerk” jest tym, 
który ogranicza się do tworzenia wartości poznawczych w ramach gry o prawdę na
ukową, ogranicza się do udziału w tej grze i nie zgłasza chęci uczestniczenia w życiu 
kulturalnym poza teatrem życia naukowego. Praca „z dala od zgiełku”, bez angażowa
nia się w robotę inżynierską lub działalność ideologiczną. Uczonemu tego typu zależy 
jedynie na tworzeniu teorii i modeli obrazujących rzeczywistość, czyli „metod oglądu 
wiodącego ku takiemu obrazowaniu”.

Art. 99 (dział IV, rozdział 3) Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 
1990 roku określa powinności naukowe uczonych, wedle których są oni zobowiązani:

- prowadzić badania naukowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną oraz 
podnosić swoje kwalifikacje;

- kształcić studentów oraz innych uczestników studiów i kursów prowadzonych 
przez uczelnię;

- uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni9.

’ Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku, DzU z 1990 r., nr 65, poz. 385.

Pełnienie przez uczonego funkcji badacza polega na następujących działaniach 
cząstkowych:

- uczony winien być eksploratorem, który poszukuje i docieka nowych i ważnych 
wartości poznawczych;

- uczony winien być dyskutantem, który bierze udział w rozważaniu i analizach 
dotyczących wytworów pracy eksploratorów, aby ustalić status poznawczy tych 
wytworów;

- uczony winien być pedagogiem, który uczestniczy w wychowaniu i kształceniu 
nowych uczonych i tym samym przyczynia się do zachowania ciągłości pokole
niowej środowiska ludzi nauki.

W kwestiach odnoszących się do stanu działalności naukowej badanych nauczycieli 
akademickich autorka pracy postanowiła ustalić następujące wskaźniki tej aktywności, 
odnoszące się do roku akademickiego poprzedzającego badania: liczba publikacji 
(książki i artykuły), liczba konferencji naukowych, w których badani brali udział, licz
ba wygłoszonych na konferencjach referatów oraz realizowane aktualnie projekty ba
dawcze - ich liczba i problematyka. Informacje te, skonfrontowane z wypowiedziami 
badanych nauczycieli akademickich dotyczącymi zakresu działalności pozauczelnianej, 
stanowić mogą podstawę do weryfikacji sądu, jakoby liczba zadań podejmowanych
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poza uczelnią macierzystą miała związek z jakością działalności naukowo-badawczej 
na uczelni macierzystej. >lbl- Ja®’

Pod względem liczby opublikowanych zarówno książek, jak i artykułów przodują 
samodzielni pracownicy naukowi. W grupie badanych profesorów - 78,4% opubliko
wało w roku akademickim poprzedzającym badania więcej niż dwa artykuły. 14,9% 
opublikowało jeden lub dwa, a jedynie nieliczni odpowiedzieli, że nie opublikowali 
żadnego. W grupie doktorów habilitowanych - 68,2% opublikowało więcej niż dwa, 
a 31,8% jeden lub dwa. Pośród doktorów ponad 54,1% opublikowało więcej niż dwa 
artykuły, 37,7% jeden lub dwa, a 8,2% nie opublikowało żadnego. Najmniejszą liczbą 
publikacji mogą się poszczycić magistrzy, i tak 30,2% opublikowało więcej niż dwa 
artykuły, 41,9% opublikowało jeden artykuł lub dwa, a 27,9% nie opublikowało w roku 
akademickim poprzedzającym badania żadnego artykułu. Szczegółową analizę opubli
kowanych artykułów, z rozbiciem na stopnie naukowe i profil uczelni, przedstawia po
niższy wykres.

Wykres nr 2
Publikowanie artykułów według stopni naukowych i profilu uczelni

□ humanistyczna

ES techniczna

□ specjalistyczne

Analiza liczby publikacji książkowych ukazała jeszcze większe rozbieżności. 
W roku akademickim poprzedzającym badania najwięcej publikacji książkowych mieli 
na swoim koncie profesorowie - 58,1% pośród wszystkich badanych, następnie dokto
rzy habilitowani - 45,4%, doktorzy - 39,3%, a magistrzy jedynie 7%. Widoczna jest 
także różnica między osobami z tytułem naukowym profesora na uczelniach o poszcze
gólnych profilach. 20% więcej profesorów związanych z uczelniami technicznymi 
opublikowało przynajmniej jedną pozycję książkową w roku akademickim poprzedza
jącym badania niż profesorów uczelni humanistycznych. Pomiędzy grupą profesorów 
uczelni technicznych a specjalistycznych różnica ta sięga 55%. Z kolei spośród bada
nych z innymi stopniami naukowymi odsetek osób, które opublikowały w interesują
cym nas okresie książkę, wydaje się najmniej korzystny dla osób związanych z uczel
niami humanistycznymi w stosunku do nauczycieli akademickich uczelni o profilu 
technicznym i specjalistycznym. Obrazuje to poniższy wykres.
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Wykres nr 3
Publikacje książkowe według stopni naukowych i profilu uczelni

□ humanistyczna 

ffl techniczna

B specjalistyczne

Podsumowując: najwięcej artykułów i książek publikują profesorowie i doktorzy ha
bilitowani, na następnym miejscu są doktorzy, a najmniej publikują magistrzy, co wiąże 
się zapewne z doświadczeniem, ilością posiadanej wiedzy oraz ze stopniem zaawanso
wania w pracy naukowo-badawczej. W grupie osób ze stopniem naukowym profesora 
jedynie kilka osób nie opublikowało w roku akademickim poprzedzającym badania żad
nego artykułu lub książki. Były to osoby z uczelni specjalistycznych, pełniące ważne 
funkcje administracyjne (dziekani i prodziekani). Zadania te mogły być na tyle absorbu
jące, że stały się przyczyną zaniechania na pewien czas działań naukowych.

W grupie badanych ze stopniem naukowym doktora habilitowanego niemal wszy
scy publikują artykuły, a książki blisko połowa. Publikacje są ważnym elementem 
w dorobku naukowym osób, które aspirują do tytułu profesora, więc trudno się dziwić, 
że osoby te tak mocno zaangażowane są w działalność publikacyjną. Pośród doktorów 
równie wiele osób może się poszczycić licznymi publikacjami, przy czym częściej są 
to artykuły niż publikacje książkowe. Największą aktywność w tym zakresie przeja
wiają osoby z około 10-letnim stażem pracy na uczelni. Magistrzy publikują prawie 
wyłącznie artykuły, jednak niemal 30% nie może wykazać się żadną publikacją w inte
resującym nas okresie.

Liczba publikowanych artykułów i książek w grupie badanych nauczycieli akade
mickich jest bardzo zróżnicowana. Około połowa wzmiankowanych wydała publikację 
książkową. W liczbie opublikowanych książek nie było tak wielkiego zróżnicowania, 
jak w przypadku publikowanych artykułów. W trakcie roku akademickiego poprze
dzającego badania ponad jedna trzecia respondentów wydała jedną lub dwie książki. 
Uzupełniając ten obraz, należałoby jednak dodać, że u 25 osób liczba opublikowanych 
artykułów w roku akademickim poprzedzającym badania przekroczyła 10. Wśród tych 
osób byli zarówno profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy, jak i magistrzy, 
z uczelni różnych profili. Duża liczba artykułów wiązała się w przypadku tych osób 
z częstymi wystąpieniami na różnorodnych konferencjach.
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Kolejnym analizowanym przez autorkę wyznacznikiem działalności naukowej było 
uczestnictwo badanych w konferencjach naukowych.

Wykres nr 4
Uczestnictwo w konferencjach naukowych według stopni naukowych

Wykres nr 5
Uczestnictwo w konferencjach naukowych według profilu uczelni

Jak pokazują wykresy nr 4 i nr 5, najczęściej w konferencjach naukowych biorą 
udział profesorowie uczelni humanistycznych - 82,7%, a tuż za nimi są doktorzy 
uczelni tego samego profilu - 78,3%. Wiele osób uczestniczy w kilku konferencjach, 
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często pojawiają się w odpowiedziach informacje o konferencjach zagranicznych 
i międzynarodowych. Sporadycznie zdarzają się osoby uczestniczące w konferencjach 
naukowych, a niewygłaszające referatów. Stało się to już widać regułą, że na konferen
cje wyjeżdża się tylko wtedy, jeśli występuje się podczas jej trwania z referatem bądź 
prezentacją innego rodzaju.

Pomimo że kwestionariusz nie zawierał pytań o elementy stymulujące bądź utrud
niające pracę naukową, wielu respondentów wypowiadało się na ten temat. I tak naj
częściej wymieniano trudności związane z należytym wypełnianiem zadań naukowo- 
-badawczych. Podkreślano niedobory w finansowaniu badań oraz trudności procedu
ralne związane z pozyskaniem środków finansowych na te cele (szczególnie z KBN). 
Pojawiło się ponadto wiele głosów - szczególnie ze strony młodszej kadry naukowej 
- o przeciążeniu zajęciami dydaktycznymi oraz o konieczności podejmowania się 
w celach zarobkowych różnorodnych działań, które odrywają od pracy naukowo-ba
dawczej. W badaniach pracowników akademickich zrealizowanych na początku lat 
dziewięćdziesiątych, opisanych przez E. Wnuk-Lipińską, zadano pytania o utrudnienia 
w pracy badawczej. Również tam wskazywano najczęściej braki w funduszach na ba
dania oraz niewystarczający kontakt z ośrodkami zagranicznymi zajmującymi się po
dobną problematyką badawczą.

3. Zajęcia dydaktyczne realizowane na uczelni macierzystej

Nauczanie to jedna z głównych ról społecznych człowieka nauki. W odróżnieniu od 
nauczycieli innych szczebli kształcenia, nauczyciele akademiccy przekazują wiedzę, 
której są często współtwórcami. Winni więc tworzyć studentom warunki do jej zdoby
wania, kierować i stymulować ich aktywność poznawczą. Nauczyciel akademicki za- 
poznaje studenta z teoriami naukowymi i metodologią badań, wprowadza go w zasady 
i reguły uprawiania nauki.

Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku określa zakres za
dań, który obowiązuje osoby zatrudnione na stanowiskach naukowo-dydaktycznych na 
uczelni10. W szczególności stanowi ona, iż:

10 Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku, DzU z 1990 r., nr 65, poz. 385.

1. czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiąz
ków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych;

2. rodzaje zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum i wymiar pensum 
w granicach określonych w ust. 3 i 4 ustala senat uczelni;

3. dla pracowników naukowo-dydaktycznych minimalny wymiar pensum wynosi 
120 godzin obliczeniowych rocznie, a maksymalny - 210 godzin obliczenio
wych rocznie;

4. dla starszych wykładowców i wykładowców oraz osób zatrudnionych na stano
wiskach równorzędnych minimalny wymiar pensum wynosi 240 godzin obli
czeniowych rocznie, a maksymalny - 360 godzin obliczeniowych rocznie; dla 
lektorów i instruktorów oraz osób zatrudnionych na stanowiskach równorzęd
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nych minimalny i maksymalny wymiar pensum wynosi odpowiednio 300 i 540 
godzin obliczeniowych rocznie.

Zajęcia dydaktyczne pozostają nierzadko w opozycji do pracy badawczej. Dydak
tyka jest obowiązkiem, ale nie ma w większości bezpośredniego wpływu na przebieg 
kariery naukowej. Prestiż w środowisku naukowym zapewnia jedynie publikowanie 
wyników badań teoretycznych i empirycznych, prezentowanie ich na seminariach, 
konferencjach i kongresach. W literaturze przedmiotu odnaleźć można tezy, że pra
cownicy renomowanych uczelni nastawieni są głównie na pracę naukową. Większość 
tzw. uczelni słabszych, w obecnej rzeczywistości często niepublicznych, nastawionych 
jest głównie na dydaktykę11. Na wielu renomowanych uczelniach z tradycjami czynno
ści związane z nauczaniem traktuje się wręcz jako zło konieczne. Uczeni, w rozlicz
nych badaniach pytani o motywy podjęcia pracy na uczelni, częściej wymieniają roz
wój naukowy niż pracę ze studentami. Ubolewania godny jest także fakt, że nauczy
ciele akademiccy są na ogół bardzo słabo przygotowani do pracy dydaktyczno-wycho
wawczej. Nic też dziwnego, że poziom ich zajęć dydaktycznych w szkole wyższej 
często nie należy do najwyższych.

11 H. Najduchowska, E. Wnuk-Lipińska, Nauczyciele akademiccy..., s. 69.

J. Brzeziński podaje za S. Hessenem, że wielki uczony nawet przy bardzo słabych 
umiejętnościach nauczycielskich jest znacznie bardziej ceniony niż znakomity pedagog 
niebędący w swojej dziedzinie badaczem. Najlepszym rozwiązaniem tej trudnej sytuacji 
byłoby więc kształtowanie u przyszłego nauczyciela akademickiego zarazem postawy 
krytycznego badacza, jak i nauczyciela „zarażającego” studentów swoją twórczością.

W kwestionariuszu wywiadu przeprowadzanego w trakcie badań nie było pytań 
o działalność dydaktyczną uczonego na macierzystej uczelni, ale w wypowiedziach 
badanych wątek ten pojawiał się bardzo często. Dotyczył on w szczególności ilości 
zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach pensum oraz liczby godzin nadliczbo
wych. Autorka pracy dowiedziała się w ten sposób, w jakim stopniu badani pracowni
cy akademiccy są obciążeni dydaktyką i czy to pozostaje w związku z liczbą zajęć 
dydaktycznych realizowanych poza uczelnią macierzystą.

Większość wypowiadających się prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze znacz
nie przekraczającym górną granicę pensum, przy czym zdarza się to częściej na uczel
niach humanistycznych i specjalistycznych niż technicznych. Pracownicy samodzielni 
(profesorowie i doktorzy habilitowani) są najbardziej obciążeni wykładami i semina
riami, doktorzy - wykładami i ćwiczeniami, magistrzy zaś w przeważającej większości 
realizują zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i laboratoryjnym. Znaczna część bada
nych, obciążonych dużą ilością godzin nadliczbowych bądź podejmujących się prowa
dzenia zajęć na studiach płatnych (zaocznych lub wieczorowych) w swoich instytutach, 
w niewielkim stopniu zabiega o zajęcia dydaktyczne poza uczelnią macierzystą. Bada
ni nauczyciele akademiccy bardzo często formułowali tezę o nadmiernym przeciążeniu 
dydaktyką.

Autorka pracy nie formułowałą także pytań o przeszkody i trudności związane 
z działalnością dydaktyczną, ale z wypowiedzi respondentów wnioskować można, że 
najbardziej uciążliwe są zbyt duże grupy zajęciowe oraz złe wyposażenie i niesprzyja
jące warunki lokalowe (sale wykładowe, zakłady i katedry). Rozwiązanie tych trudno- 11 
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ści napotyka poważne przeszkody, bo o ile poprawić można wyposażenie sal wykłado
wych, o tyle warunki lokalowe wielu instytutów pozostawiają wiele do życzenia. Uczel
nie tworzą kolejne specjalności, rozszerzane są limity przyjęć kandydatów na studia, 
a wielkość pomieszczeń wykładowych jest od lat taka sama. Prowadzi to do sytuacji, 
w której zajęcia prowadzone są od bardzo wczesnych godzin porannych aż do późnego 
wieczora. Coraz dokuczliwsze oszczędności nie pozwalają na zatrudnienie większej 
liczby wykładowców ani na zagospodarowywanie nowych pomieszczeń. Zajęcia prowa
dzone są więc w bardzo dużych grupach, które nie mieszczą się w jednej sali. Studenci 
muszą więc korzystać z wykładów prowadzonych w jednej sali, a nagłaśnianych na kil
ka, co nie pozostaje bez wpływu na jakość i rezultaty zajęć akademickich.

4. Obowiązki wychowawcze wobec studentów

Każdy nauczyciel, jak pisze Z. Mysłakowski, jest także wychowawcą, bez względu 
na to, czy tego chce czy też odżegnuje się od swojej roli, czy jest tego świadomy, czy 
nie. Oddziaływanie wychowawcze na studentów ma charakter ograniczony z racji ich 
dorosłości. Realizując tę rolę, nauczyciel akademicki pobudza studentów do rozwoju 
ich osobowości w sferze moralnej, społecznej, estetycznej, egzystencjalnej. Przekazuje 
ponadto ideały, wartości, zasady postępowania, umożliwia studentom poznawanie 
własnych możliwości w zakresie doskonalenia własnej osoby.

W procesie kształcenia na uniwersytecie odnajdujemy dwa typy oddziaływania na
uczyciela akademickiego na studentów: oddziaływanie bezpośrednie - w trakcie prze
kazywania wiadomości, oraz - pośrednie, poprzez organizowanie prac badawczych 
studentów. Według S. Palki, w relacjach ze studentami nauczyciele akademiccy wystę
pują w czterech podstawowych rolach:

- nauczyciel akademicki jako wykładowca, przedstawiający przede wszystkim 
wzory postawy uczonego;

- nauczyciel akademicki jako osoba prowadząca zajęcia o charakterze ćwiczenio
wym, pełniąca wtedy funkcję nauczyciela;

- nauczyciel akademicki jako inspirator i organizator nauki własnej studentów, 
(wzory postaw uczonego i nauczyciela);

- nauczyciel akademicki jako partner studentów w badaniach naukowych, (rów
nież wzory postaw uczonego i nauczyciela)12.

12 S. Palka, Etyka pracy dydaktycznej [w:] Etyka zawodowa ludzi nauki, red. J. Goćkowski, K. Pigoń, 
Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław 1991, s. 214-215.

Do drugiej wojny światowej dominował pogląd, że adept nauki „terminuje u mi
strza”, który stanowi dla niego wzór jako naukowiec i nauczyciel. Później nastąpił 
gwałtowny rozwój szkolnictwa wyższego i poprzez kształcenie rzesz studentów, ocze
kujących na „nauczanie”, relacje te uległy rozmyciu. Pojawiły się specjalne studia 
doskonalące nauczycieli akademickich, ale „terminowanie” jest dalej dominującą for
mą kształtowania młodego uczonego na nauczyciela akademickiego. Wiele badań 
z tego zakresu uświadamia poważne braki we współczesnym systemie doskonalenia 
pedagogicznego nauczycieli akademickich.
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Jak zauważa J. Goćkowski w książce Uniwersytet i tradycja w nauce, tradycyjny 
uniwersytecki układ „mistrz - uczeń” został w niektórych miejscach zastąpiony ukła
dem „przełożony - podwładny” lub „patron - klient”, co odbija się bardzo negatywnie 
na uczelnianych relacjach.

Z badań E. Wnuk-Lipińskiej prowadzonych wśród nauczycieli akademickich w latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wynika, że więcej niż połowa badanych opowia
da się za obowiązkiem pełnienia funkcji wychowawczych przez uczonych, z czego star
sza kadra naukowa przychylniej odnosiła się do tego rodzaju działań niż młodsza13. Wy
chowanie studentów sporadycznie wymieniane jest jako jedno z podstawowych zadań 
uczelni, a traktowane jest raczej jako indywidualny obowiązek. Najszerzej aprobowanym 
sposobem wychowania jest własny przykład, następnie osobisty kontakt i kształtowanie 
cech poprzez działalność dydaktyczną. Za najczęściej wymieniane cechy, jakie student 
powinien wynieść z uczelni, uznać można: odpowiedzialność, uczciwość, tolerancję, 
pracowitość, kulturę osobistą, życzliwość, odwagę obrony własnych racji, szacunek dla 
wiedzy, kreatywną postawę, poszanowanie dla prawdy, wysokie morale.

11 Patrz: H. Najduchowska, E. Wnuk-Lipińska, Nauczyciele akademiccy..., oraz E. Wnuk-Lipińska, In
nowacyjność a konserwatyzm, Wyd.CBPN i SW UW, Warszawa 1996.

Uczony w roli nauczyciela winien przekazywać studentom wiedzę i umiejętności 
jej poznawania. Winien zaznajamiać z teoriami i modelami obrazującymi świat wedle 
zasad „naukowej perspektywy świata”, z metodami dochodzenia do naukowych przed
stawień świata, a także uczyć studentów pojmowania i traktowania siebie jako kandy
datów do roli inteligenta działającego w życiu kulturalnym narodu.

W grupie badanych nauczycieli akademickich ponad 64% zadeklarowało, że pełniło 
w roku akademickim poprzedzającym badania funkcje wychowawcze wobec studen
tów. Analiza, z wyszczególnieniem stopni naukowych oraz z rozbiciem na profil 
uczelni i płeć badanych, zamieszczona została na poniższych wykresach.

Wykres nr 6
Zaangażowanie w pełnienie funkcji wychowawczych wobec studentów według stopni naukowych
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Wykres nr 7
Zaangażowanie w pełnienie funkcji wychowawczych wobec studentów według profilu uczelni

Wykres nr 8
Zaangażowanie w pełnienie funkcji wychowawczych wobec studentów z podziałem na kobiety 
i mężczyzn

Najwięcej osób zaangażowanych w działania o charakterze wychowawczym wi
dzimy w grupie uczonych ze stopniem naukowym doktora habilitowanego (wszyscy 
badani) i doktora (82% badanych). Ponad 70% profesorów pełni takie funkcje, a po
śród magistrów jedynie 37,2%. Duże zaangażowanie w działania tego typu doktorów 
habilitowanych i doktorów spowodowane jest zapewne tym, że są to osoby, które po
siadają doświadczenie zawodowe, ułatwiające im pełnienie funkcji wychowawczych. 
Mniejszy odsetek w grupie ze stopniem naukowym profesora spowodowany może być 
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tym, że osoby te angażowane są w tak wiele innych przedsięwzięć, że na pełnienie 
funkcji wychowawczych wobec studentów nie mają już czasu. Niewielki odsetek ma
gistrów obciążanych tymi zadaniami wynikać może z kolei z faktu, że są to osoby 
celowo pomijane przy przydziałach czasami trudnych czynności wychowawczych, ze 
względu na swoje małe doświadczenie zawodowe i przymus szybkiej realizacji pracy 
prowadzącej do uzyskania wyższego stopnia naukowego. Można się jednak zastana
wiać, czy taki stan rzeczy jest w pełni uzasadniony. Być może nałożenie na młodego 
adepta nauki obowiązków wobec studentów miałoby walor więziotwórczy, być może 
młodsza kadra naukowa miałaby dla studiujących więcej czasu, a dzięki świeżym 
wspomnieniom własnych studiów lepiej rozumiałaby nurtujące ich rozterki.

Pośród funkcji wychowawczych, jakie pełnią nauczyciele akademiccy, na czoło 
wysuwa się opiekun roku - 60,5% osób, które pełnią jakieś funkcje wychowawcze, 
wskazało to stanowisko. Na kolejnym miejscu znajduje się funkcja opiekuna koła na
ukowego i opiekuna obozów naukowych organizowanych dla studentów - 32,5%. 
Obrazuje to poniższa tabela.

Tabela nr 3
Rodzaje pełnionych funkcji wychowawczych

Lp. Rodzaje pełnionych funkcji wychowawczych liczba procent
1. opiekun roku 95 60,5
2. opiekun koła naukowego 51 32,5
3. opiekun grupy 13 8,3
4. opiekun specjalności 6 3,8
5. opiekun stypendystów zagranicznych 6 3,8
6. opiekun klubu uczelnianego 5 3,2
7. koordynator zajęć dydaktycznych 5 3,2
8. koordynator praktyk studenckich 4 2,5

Procent obliczono w stosunku do osób, które zadeklarowały pełnienie funkcji wychowawczych.

Pośród wymienianych funkcji znalazły się ponadto: opiekun grupy, opiekun spe
cjalności, opiekun stypendystów zagranicznych, koordynator zajęć dydaktycznych 
i koordynator praktyk studenckich, a także opiekun samorządu studenckiego i opiekun 
klubu uczelnianego (uczelnianego centrum kultury bądź uczelnianego klubu sportowe
go). Niektórzy uczeni wymieniali ponadto rolę promotora prac jako rolę wychowaw
czą. Nie ulega wątpliwości, że prowadzenie rozwoju naukowego studenta jest działa
niem wychowawczym, ale jest to wpisane, według autorki, w szeroko definiowaną rolę 
wykładowcy czy nauczyciela.

W opiniach większości badanych działania tego typu nie są szczególnie absorbują
ce. W wielu przypadkach nauczyciele akademiccy mogą liczyć na szeroką współpracę 
ze studentami oraz na pomoc innych pracowników. Funkcje wychowawcze wiążą się 
ponadto najczęściej z działaniami o charakterze okazjonalnym, bo w większości przy
padków studenci sami radzą sobie z różnorakimi trudnościami. Więcej pracy mają 
zapewne opiekunowie różnorodnych kół studenckich, które konstruując swoje działa
nia, wspierają się często radą opiekuna, licząc na poparcie projektów w wyścigu 
o finansowe wsparcie tych działań przez osoby kierujące instytutami, wydziałami, czy 
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nawet uczelniami. Przez wielu uczonych działania wychowawcze uznawane są za bar
dzo satysfakcjonujące. Współpraca z młodymi ludźmi dostarcza nowych inspiracji 
naukowych, a w wielu wypadkach stanowi ponadto istotny element kontaktu ze stu
dencką rzeczywistością.

5. Obowiązki administracyjne wynikające z zajmowanego 
stanowiska

Pomimo często deklarowanej niechęci wielu uczonych zaangażowanych jest 
w działalność o charakterze administracyjnym w swojej uczelni macierzystej. Biorąc 
pod uwagę interes poszczególnych uczelni, jest ona nieodzowna i nieunikniona. Nie
które uczelnie amerykańskie i zachodnioeuropejskie zaniechały obarczania tego ro
dzaju funkcjami nauczycieli akademickich, na rzecz gremiów społecznych, menedże
rów, doradców ekonomicznych i innych. Wiele osób wyraża pogląd, że takie rozwią
zanie nie jest pozbawione racji. Działalność administracyjna sprowadza się bowiem 
często do zarządzania w obszarze gospodarczym, a w takim wymiarze uczelnia może 
być traktowana, pomimo całej swojej odrębności, jako instytucja usługowa. Zarządza
nie uczelnią podlega więc takim samym prawom i ograniczeniom jak zarządzanie in
nymi instytucjami, a osoby do tego nieprzygotowane mogą napotkać wiele trudności. 
Artykuły prasowe opisywały kilka lat temu historię jednej z polskich uczelni, dopro
wadzonej przez niekompetentnego rektora na skraj bankructwa. Jest to sytuacja godna 
ubolewania, ale przyjęcie orientacji czysto ekonomicznej w zarządzaniu uczelnią wyż
szą również prowadzić może do wielu nadużyć. Instytucją naukową nie można kiero
wać, skłaniając się jedynie ku korzyściom gospodarczym. Nie ma bowiem możliwości, 
aby jednostka naukowo-dydaktyczna funkcjonowała jako samofinansująca się instytu
cja. Uczelnie niepubliczne, które w znacznej mierze utrzymują się z własnych środ
ków, nie mają możliwości prowadzenia kosztownych badań naukowych, rzadko za
trudniają pracowników naukowych w wymiarze pełnego etatu. Zaledwie kilka uczelni 
niepublicznych w skali kraju może się poszczycić możliwością nadawania stopnia 
naukowego doktora, z czego wnioskować można, że w większości uczelnie niepań
stwowe nie stymulują rozwoju naukowego swoich wykładowców. Nastawione są one 
głównie na działalność dydaktyczną, prowadzoną przez kadrę naukowo-dydaktyczną 
zatrudnioną w pełnym wymiarze godzin na innej uczelni (najczęściej państwowej).

Działania administracyjne nie należą w obecnej rzeczywistości prawnej i gospodar
czej w naszym kraju do łatwych. Pojawiające się ciągle trudności finansowe i bariery 
administracyjne zniechęcają nawet najbardziej utalentowanych organizatorów. Jedynie 
uczeni o nieprzeciętnych zdolnościach zarządczych oraz pasji organizacyjnej radzą sobie 
dobrze na stanowiskach administracyjnych i daje im takie działanie wiele satysfakcji.

W badanej grupie blisko połowa nauczycieli akademickich pełni jakieś funkcje ad
ministracyjne na uczelni macierzystej - 45,7%. Najczęściej funkcje takie pełnią pra
cownicy samodzielni - 85,1% pośród profesorów oraz 81,8% pośród doktorów habili
towanych. Blisko jedna trzecia osób ze stopniem naukowych doktora jest zaangażowa
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na w takie działania, a pośród magistrów jedynie 14%. Szczegółowo przedstawiają to 
poniższe wykresy.

Wykres nr 9
Zaangażowanie w pełnienie funkcji administracyjnych według stopni naukowych

Wykres nr 10
Zaangażowanie w pełnienie funkcji administracyjnych według profilu uczelni
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Wykres nr 11
Zaangażowanie w pełnienie funkcji administracyjnych z podziałem na kobiety i mężczyzn

Pośród najczęściej wymienianych pojawiły się następujące stanowiska: kierownika 
zakładu - 27,9% spośród wszystkich osób pełniących jakieś funkcje administracyjne, 
dyrektora instytutu - 18%, dziekana i prodziekana - 16,2%, członka rady instytutu - 
14,4%, kierownika katedry - 11,7%. Inne wymieniane stanowiska to: kierownik stu
diów podyplomowych i zaocznych, członek wydziałowej komisji rekrutacyjnej, czło
nek rady wydziału, sekretarz naukowy instytutu, kierownik zespołu, kierownik pra
cowni, kierownik praktyk studenckich, członek senatu uczelni, sekretarz konferencji 
naukowych. Większość tych stanowisk piastowana jest przez samodzielnych pracow
ników nauki. Jedynie stanowiska sekretarza instytutowej i wydziałowej komisji rekru
tacyjnej, sekretarza konferencji naukowych, sekretarza naukowego instytutu i kierow
nika praktyk studenckich obsadzane są przez nauczycieli akademickich ze stopniem 
naukowym doktora i magistra. Taki podział działań administracyjnych wynika z faktu, 
że wiele stanowisk przeznaczonych jest wyłącznie dla pracowników samodzielnych, 
a młodsza kadra naukowa obsadzana jest jedynie w działaniach administracyjnych 
o charakterze pomocniczym (sekretarz). Prezentuje to poniższa tabela.

Tabela nr 4
Rodzaje pełnionych funkcji administracyjnych

Lp. Rodzaje pełnionych funkcji administracyjnych liczba procent
1. kierownik zakładu 31 27,9
2. dyrektor instytutu 20 18,0
3. dziekan i prodziekan 18 16,2
4. członek rady instytutu 16 14,4
5. kierownik katedry 13 11,7
6. kierownik studiów zaocznych/podyplomowych 9 8,1

Procent obliczono w stosunku do osób, które pełniły funkcje administracyjne
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W wywiadzie pojawiły się ponadto pytania o elementy sprzyjające bądź utrudniają
ce właściwe wywiązywanie się z obowiązków administracyjnych. Wśród elementów 
ułatwiających działania administracyjne za najczęściej wymieniane uznać można rze
telność współpracowników i skoordynowanie działań z innymi pionami administracyj
nymi. Znacznie więcej wymieniano elementów utrudniających wykonywanie tych 
funkcji. I tak respondenci narzekali na: biurokrację, nadmiar obowiązków, częste 
zmiany w przepisach, brak zrozumienia u podwładnych, niedokładnie sprecyzowany 
zakres obowiązków. Działania administracyjne nie zostały przez żadnego z badanych 
nauczycieli akademickich określone jako satysfakcjonujące bądź w jakikolwiek sposób 
inspirujące do działań naukowych czy dydaktycznych.





V. Charakterystyka pozauczelnianej działalności 
nauczycieli akademickich

1. Główne rodzaje działań podejmowanych poza uczelnią 
macierzystą - próba klasyfikacji

Od momentu upowszechnienia pozytywistycznej perspektywy poznania naukowego 
zauważa się wyodrębnienie trzech wzajemnie komplementarnych ról konstytuujących 
dziś sferę społecznych powinności ludzi nauki: roli badacza, nauczyciela i eksperta1. 
Mając na uwadze powyższy podział, zajmiemy się szczegółową analizą pozauczelnia
nej działalności nauczycieli akademickich. Działalnością pozauczelnianą nauczycieli 
akademickich autorka nazywa cały obszar działań zawodowych uczonego, który sytu
uje się poza uczelnią macierzystą. Kłopotliwe staje się jednak jednoznaczne nazwanie 
tych działań. Określenie „pozauczelniana” nie wydaje się bowiem najtrafniejsze ze 
względu na działania dydaktyczne i naukowe nauczycieli akademickich w innych (niż 
macierzysta) uczelniach wyższych. Zasadne wydało się więc poszukiwanie innego 
określenia interesującego nas obszaru. Autorka po wielu namysłach zdecydowała się 
na przyjęcie określenia „równoległa” i będzie ono używane szczególnie często przy 
charakteryzowaniu działań nauczycieli akademickich na innych uczelniach.

1 M. Malewski, Od misji życiowej do roli zawodowej. O kryzysogennej ewolucji kompetencji w nauce, 
„Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja", 2000, nr 3, s. 80.

W pozauczelnianej działalności nauczycieli akademickich autorka pracy wyróżnia 
podstawowe bloki aktywności, skupione wokół działań o charakterze dydaktycznym, 
naukowym i społecznym. Podział taki znalazł odzwierciedlenie w przeprowadzonych 
przez autorkę badaniach i będzie stanowił klucz do scharakteryzowania działalności 
nauczycieli akademickich poza uczelnią macierzystą. Działaniom o charakterze na
ukowym i społecznym poświęcone są osobne rozdziały, gdyż obszary te najsilniej 
wpisują się w definicję działalności popularyzatorskiej uczonych.

Do działań o charakterze dydaktycznym zaliczono wygłaszanie wykładów i refera
tów, prowadzenie zajęć w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz pracę 
dydaktyczną w innych uczelniach wyższych lub szkołach średnich i policealnych.

Do działań, które autorka nazywa naukowymi, będą należeć: opiniowanie projek
tów, działalność konsultacyjno-doradcza, udział w komisjach eksperckich, wykonywa
nie ekspertyz. Do tej kategorii autorka zaliczyła także uczestnictwo w radach redakcyj
nych czasopism.

Do działań o charakterze społeczno-politycznym autorka włączyła szeroko pojętą 
aktywność społeczną w stowarzyszeniach, partiach politycznych, w sferze obywatel



92 Nauczyciele akademiccy a popularyzacja wiedzy

skiej i pomocowej, jak również we współpracy z mediami. Wyodrębnienie i przeanali
zowanie tych kategorii działań nauczycieli akademickich stanowi podstawę do współ
czesnego dookreślenia społecznej roli uczonego. Szczegółowa analiza tak zakreślonych 
obszarów pozauczelnianej działalności nauczycieli akademickich znajduje się w kolej
nych rozdziałach i podrozdziałach.

Dodatkowa praca zawodowa nauczycieli akademickich jest zjawiskiem nagmin
nym. Dzięki wysokim kwalifikacjom w większości znajdują dodatkowe zatrudnienie. 
Potwierdzają to zarówno liczne publikacje i opracowania naukowe, jak i artykuły pra
sowe. W grupie badanych nauczycieli akademickich odsetek osób, które są zaangażo
wane w różnorodne działania pozauczelniane, sięgnął 80%, co szczegółowo zostanie 
zaprezentowane w kolejnych rozdziałach i podrozdziałach.

Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, podejmując 
dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy, ma w myśl Ustawy o szkolnictwie 
wyższym z dnia 12 września 1990 roku obowiązek zawiadomić o tym rektora swojej 
uczelni macierzystej2. Badani przez E. Wnuk-Lipińską dyrektorzy instytutów i dzieka
ni zdawali sobie sprawę, że działalność zarobkowa podwładnych zmniejsza szanse ich 
rozwoju naukowego i negatywnie oddziałuje na efektywność ich pracy, ale w większo
ści nie próbowali ograniczać im dostępu do innych źródeł dochodu. Głównym powo
dem jest przekonanie, że dodatkowe prace podejmują w większości naukowcy zajmu
jący wiodące pozycje, najbardziej aktywni i przydatni. Stawianie przeszkód tej grupie 
mogłoby doprowadzić do strat kadrowych, które byłyby trudne do odrobienia.

2 Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku, DzU z 1990 r., nr 65, poz. 385.
3 M. Dąbrowa-Szefler, H. Gulczyńska, J. Jablecka, E. Świerzbowska-Kowalik, Mobilność pracowników 

naukowych w Polsce, Wyd. Tepis, Warszawa 1998, s. 91.
4 Por. E. Wnuk-Lipińska, Innowacyjność a konserwatyzm, CBPN i SW UW, Warszawa 1996, s. 143.

Taki sam kierunek myślenia licznych przełożonych nauczycieli akademickich był 
także wskazywany w opracowaniu na temat mobilności pracowników naukowych 
w Polsce. Twierdzili oni, że zdają sobie sprawę, iż działalność zarobkowa w innej in
stytucji niż macierzysta ogranicza szanse rozwoju naukowego i zdecydowanie nega
tywnie oddziałuje na efektywność pracy naukowej i dydaktycznej przeważającej więk
szości pracowników. Nie protestują jednak, ze względu na prawdopodobną utratę naj
bardziej aktywnych i przydatnych osób3.

Najczęściej podejmowanymi działaniami poza uczelnią macierzystą są (według badań 
opisanych przez E. Wnuk-Lipińską): wykłady, seminaria, referaty; recenzowanie, opi
niowanie prac; uczestnictwo w radach naukowych, komisjach, komitetach, towarzy
stwach naukowych; praca w redakcjach naukowych; konsultacje, doradztwo, ekspertyzy 
dla organizacji społecznych, rządu i innych uczelni; praca dla prasy, radia i telewizji4.

Pośród wielu argumentów przemawiających na korzyść pracy poza uczelnią macie
rzystą, o których będzie mowa w ostatnim podrozdziale, na czoło wysuwają się za
pewne także względy zarobkowe. Zagadnienia te nie były jednak poruszane przez au
torkę w trakcie wywiadów, by nie wnikać w kwestie, które są przez większość osób 
traktowane jako poufne, a nie mieściły się w zakresie realizowanego rozpoznania.

Wynagrodzenia na macierzystych uczelniach są dla większości uczonych zdecydo
wanie niezadowalające. Dodatkowe dochody można osiągnąć w podstawowym miej
scu pracy tylko wtedy, kiedy otrzymuje się granty (dofinansowanie projektów badaw
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czych), stypendia zagraniczne czy podejmuje się zlecenia dla jednostek pozauczelnia- 
nych. Większość wybiera jednak pracę w drugim miejscu. Jak podają M. Jastrząb- 
-Mrozicka i M. Kuniński, na podstawie analizy materiałów z badań własnych prowa
dzonych również z początkiem lat dziewięćdziesiątych, do wykonywania dodatkowej 
pracy przyznało się 33% badanych5. Owo dodatkowe zatrudnienie, jak podają dalej 
autorzy, to najczęściej praca na drugim etacie lub jego części bądź stałe zlecenie lub 
działalność na własny rachunek. Aż 75% badanych lokuje miejsce swojego drugiego 
zatrudnienia poza szkolnictwem wyższym. Częściej podejmują się takich zadań męż
czyźni niż kobiety. Adiunkci i asystenci pracują dodatkowo częściej niż pracownicy 
samodzielni, z czego połowa pracowników samodzielnych związana jest z uczelniami; 
z kolei w grupie adiunktów 3/4, a w grupie asystentów 90% badanych pracuje poza 
szkolnictwem wyższym. Wśród profesorów (osób z najstarszej grupy wiekowej 
i z najdłuższym stażem pracy) dodatkowo pracuje co piąty badany, wśród pracowni
ków młodszych co trzeci.

5 M. Jastrząb-Mrozicka, M. Kuniński, System awansu w szkolnictwie wyższym - oceny i propozycje, 
CBPN i SW UW, Warszawa 1995, s. 12.

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 roku, DzU z 2002 r., 
nr 55, poz. 480.

Podejmowanie działań pozauczelnianych przez pracowników pomocniczych (ad
iunkt, asystent) wynika najczęściej z potrzeb materialnych. W przypadku pracowników 
samodzielnych trudno ocenić, czy dotyczy to tylko względów finansowych, ambicjo
nalnych czy takie działanie mieści się raczej w obrębie misji uczonego, działającego na 
rzecz otoczenia społecznego. Dzieje się tak szczególnie w przypadku podejmowania 
przez uczonych funkcji eksperckich, doradczych, nadzorczych. Zadania tego rodzaju 
wiążą się ze znacznymi profitami finansowymi i często owocują następnymi propozy
cjami. Trudno jednak rozstrzygnąć, czy o wykonywaniu tego typu prac i pełnieniu 
takich funkcji w większej mierze decydują względy osobiste i pozazawodowe, czy 
rozwój naukowy i prestiż zawodowy.

Trudna sytuacja kadrowa, a także niezwykle szybki wzrost liczby uczelni wyższych 
w ostatnim czasie prowadzi do sytuacji, w której samodzielni pracownicy nauki są 
wręcz zmuszani do wyrażenia zgody na zatrudnienie ich w miejscach, gdzie od takiej 
zgody zależy powołanie bądź rozwiązanie kierunku studiów czy specjalności. I nie są 
to jedynie przypadki uczelni niepaństwowych. Z takimi samymi kłopotami borykają 
się bowiem nawet renomowane uczelnie państwowe. Ministerstwo Edukacji Narodo
wej i Sportu, próbując ustabilizować sytuację, wprowadziło rozporządzenie z dnia 
28 marca 2002 roku w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby 
utworzyć i prowadzić kierunek studiów. Określa ono minimum kadrowe nauczycieli 
akademickich poszczególnych stopni naukowych zatrudnionych na uczelni, wymagane 
do utworzenia i prowadzenia określonego kierunków studiów magisterskich i studiów 
wyższych zawodowych. Ministerstwo ustaliło ponadto zasady wliczania do minimum 
kadrowego osób zatrudnionych na kilku uczelniach jednocześnie (do minimum kadro
wego wliczane mogą być jedynie te osoby, które pracują na nie więcej niż dwóch 
uczelniach jednocześnie)6.
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Podsumowując:
- dodatkowe prace zarobkowe podejmują pracownicy naukowi zatrudnieni na 

wszystkich stanowiskach i we wszystkich instytucjach, przy czym jest to zjawi
sko najczęstsze w uczelnianych instytutach humanistycznych i instytutach PAN, 
najrzadsze zaś w medycznych i technicznych instytutach resortowych;

- najczęściej są to prace podejmowane na podstawie umów zleceń i umów 
o dzieło i obejmują 20-50% badanych pracowników naukowych;

- w instytutach prowadzących badania o wyraźnym charakterze usługowym (dla 
przemysłu, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia) lub wyróżniających się 
dużą liczbą prac naukowych (publikacje) i badawczych (granty) oraz ożywioną 
współpracą instytucjonalną z krajowymi i zagranicznymi placówkami nauko
wymi, liczba pracowników podejmujących dodatkowe prace jest znacznie 
mniejsza;

- pracownicy naukowi podejmują dodatkowe prace zarobkowe zarówno wiążące 
się z dziedziną ich zainteresowań badawczych, jak i będące całkowicie poza 
kręgiem ich zainteresowań badawczych;

- rzadko praca dodatkowa wzbogaca warsztat naukowy, stymuluje do rozwoju 
naukowego lub podnosi prestiż pracowników naukowych, znacznie częściej to 
kwalifikacje uzyskane w podstawowym miejscu pracy zapewniają możliwości 
realizacji zadań dodatkowych;

- dodatkowe prace nawet we własnej lub innej instytucji naukowej, ale wykony
wane ze zbytnią intensywnością, wykluczają rzetelną pracę naukową czy dy
daktyczną;

- dodatkowa praca rzadko jest źródłem pożądanych ze względu na karierę naukową 
kontaktów personalnych czy instytucjonalnych, a jeśli już, to zdarza się znacznie 
częściej pracownikom samodzielnym, o ugruntowanej pozycji naukowej;

- praca dodatkowa wykonywana jest równolegle z pracą podstawową, rzadziej niż 
w latach osiemdziesiątych pojawia się podejmowanie pracy za granicą, bądź, jak 
w latach dziewięćdziesiątych, okresowe rezygnowanie z pracy w macierzystej 
instytucji;

- o obciążeniu pracowników dodatkową pracą decyduje rynek - czyli popyt na ich 
kwalifikacje;

- wieloetatowość i dodatkowa praca zarobkowa poważnie zmniejszają efektyw
ność pracy naukowej.

2. Instytucje, z którymi współpracują uczeni

Stosując się do zaproponowanej klasyfikacji pozauczelnianych działań nauczycieli 
akademickich, wyszczególnić można rozliczne instytucje, z którymi współpracują oni 
w działaniach o charakterze dydaktycznym, naukowym i społecznym.

W sferze działań o charakterze dydaktycznym na pierwszym miejscu znajdują się 
inne niż macierzysta uczelnie wyższe. Ponad 75% badanych prowadzących zajęcia 
dydaktyczne poza nią potwierdziło ten fakt. Najczęściej wymieniane były uczelnie
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poza Krakowem, zarówno państwowe (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tar
nowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Wyższa Szkoła Tech
niczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akademia Świętokrzyska, Uniwersytet Rze
szowski, Uniwersytet Śląski), jak i niepubliczne (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Marketingu w Chrzanowie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie). 
Inne miejsca to filie uczelni macierzystych, ośrodki zamiejscowe i punkty konsultacyj
ne uczelni krakowskich (Akademia Ekonomiczna, Akademia Rolnicza) i nauczyciel
skie kolegia działające pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Akademii 
Pedagogicznej. Na kolejnym miejscu wymieniane były krakowskie uczelnie niepań
stwowe: Papieska Akademia Teologiczna, Kolegium Jezuitów Wydział Filozoficzny 
w Krakowie, Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego, Wyższa 
Szkoła Ubezpieczeń, Wyższa Szkoła Zarządzania. Kilku uczonych podało również 
przykłady prowadzenia zajęć na uczelni zagranicznej (Paryż, Barcelona, Amsterdam).

Na kolejnym miejscu znajdują się szkoły policealne i średnie - 13,3%. Nauczyciele 
akademiccy są poszukiwanymi wykładowcami w szkołach policealnych i pomatural
nych, szczególnie niepublicznych. Są to szkoły działające pod patronatem wyższych 
uczelni (np. Policealna Szkoła Ochrony Środowiska, będąca pod patronatem Akademii 
Górniczo-Hutniczej), szkoły policealne, które są własnością towarzystw edukacyjnych 
(Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - np. Policealne Studium Informatyczne, Stowa
rzyszenia Oświatowców Polskich - np. Policealna Szkoła Promocji Zdrowia Publicz
nego) czy zakładów doskonalenia zawodowego. Obecność nauczycieli akademickich 
pośród kadry wykładowców takich szkół znacznie podnosi ich prestiż, jak i ułatwia 
uzyskanie przez te szkoły kuratoryjnych uprawnień szkoły publicznej. Podobnie dzieje 
się w przypadku szkół średnich - zwłaszcza jeśli chodzi o prywatne licea ogólno
kształcące. Duża liczba takich szkół powoduje, że w walce o potencjalnego ucznia 
zmuszone są oferować usługi edukacyjne na najwyższym poziomie, a gwarancją takie
go stanu rzeczy mają być wykładowcy uczelni wyższych. Nauczyciele akademiccy 
znajdują ponadto zatrudnienie jako nauczyciele w tzw. liceach akademickich, np. kra
kowskie Liceum Ogólnokształcące nr V, które przygotowuje swoich uczniów do stu
diów na uniwersyteckich kierunkach ścisłych. W miejscach tych najczęściej pracują 
magistrzy i doktorzy.

Poza tymi głównymi miejscami, badani wymienili wiele innych instytucji, dla któ
rych prowadzą różnorodne zajęcia, dające się zaklasyfikować jako dokształcanie i do
skonalenie zawodowe. Nauczyciele akademiccy współpracują w tym zakresie z insty
tucjami powołanymi do takich działań, jak: ośrodki metodyczne (Małopolskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowi
cach, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie i inne), zakłady doskonalenia 
zawodowego (ZDZ w Krakowie, ZDZ w Nowym Sączu, ZDZ w Kielcach), ośrodki 
doskonalenia kadr różnych instytucji (Telekomunikacja Polska SA, KGHM Polska 
Miedź SA Lubin, Metalodlew SA Kraków, Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy 
Izbie Skarbowej w Krakowie). Badani prowadzą także zajęcia na zlecenie różnorod
nych stowarzyszeń (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Naukowo- 
-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Centrum 
Kultury Katolickiej, Centrum Pomocy Rodzinie) i fundacji (Fundacja na rzecz Roz
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woju Kardiochirurgii, Fundacja Dziecięce Listy do Świata, Fundacja Ochrony Praw 
Dziecka).

Do działań nauczycieli akademickich, które autorka nazywa naukowymi, włączone 
zostały: opiniowanie projektów, działalność konsultacyjno-doradcza, udział w komi
sjach eksperckich, wykonywanie ekspertyz oraz udział w radach redakcyjnych czaso
pism. Instytucje, dla których uczeni pracują w tym zakresie, są bardzo zróżnicowane 
i wyszczególnienie ich zmusza do ustalenia pewnych kategorii zbiorczych. I tak wy
mienić możemy instytucje związane z nauką: uczelnie wyższe, instytuty naukowe (Pol
ska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności), różnorakie stowarzyszenia na
ukowe. Kolejna grupa instytucji to te, które związane są z administracją różnych 
szczebli: instytucje administracji rządowej (ministerstwa), instytucje administracji 
wojewódzkiej (sejmiki wojewódzkie, urzędy wojewódzkie), instytucje administracji 
powiatowej, gminnej i miejskiej. Następną grupę stanowią instytucje ustawodawcze 
(komisje sejmowe, Senat), urzędy centralne (Komitet Badań Naukowych, Instytut Pa
mięci Narodowej) i sądownictwo. W kolejnej grupie mieszczą się wszelakie instytucje 
nadzoru (Wyższy Urząd Górniczy, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Krajowa 
Izba Gospodarcza, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Państwowa Inspekcja Pracy 
itp.). Uczeni współpracują ponadto z zakładami przemysłowymi, firmami farmaceu
tycznymi, instytucjami typu usługowego (firmy, instytucje kultury, instytucje opieki 
społecznej, instytucje opieki zdrowotnej) oraz stowarzyszeniami. Szczegółowa analiza 
tych działań zostanie zaprezentowana w rozdziale VII i VIII.

Jak pokazuje tabela nr 12, największy udział w „zagospodarowywaniu” uczonych 
mają różnorodne instytucje związane z działalnością usługową, a następnie instytucje 
związane z działalnością naukową, zakłady przemysłowe, administracja publiczna 
różnego szczebla, instytucje ustawodawcze, państwowe i sądownictwo, instytucje nad
zoru oraz różnorodne stowarzyszenia. Poniższa tabela pokazuje liczby objętych rozpo
znaniem uczonych, zaangażowanych we współpracę z instytucjami wyszczególnionych 
kategorii.

Tabela nr 5
Rodzaje instytucji, z którymi współpracują uczeni w obszarze pozauczelnianych działań o cha
rakterze naukowym

Lp. Instytucje, z którymi współpracują uczeni liczba
1. instytucje usługowe 35
2. instytucje związane z nauką 34
3. zakłady przemysłowe 21
4. administracja 17
5. instytucje ustawodawcze, państwowe i sądownictwo 15
6. instytucje nadzoru 14
7. stowarzyszenia 11

W sferze działań, które określić można aktywnością społeczno-polityczną nauczy
cieli akademickich, znalazły się następujące rodzaje zaangażowania: przynależność do 
stowarzyszeń, przynależność do partii politycznych oraz wspieranie działalności poli
tycznej i społecznej. Uczeni są członkami rozlicznych organizacji społecznych, z czego 
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dominującymi są stowarzyszenia o charakterze naukowym. Ponad 90% osób, które 
zadeklarowały przynależność do jakiejś organizacji, wymieniło właśnie towarzystwa 
naukowe (Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 
Polskie Towarzystwo Zwalczania Zakażeń Szpitalnych, Polskie Towarzystwo Parazy
tologiczne, Polskie Towarzystwo Logopedyczne i inne). Prócz tego uczeni przynależą 
do stowarzyszeń społecznych (np. Stowarzyszenie Ochrony Radiosłuchacza i Telewi
dza, Krąg Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących, Koło Przyjaciół Radia Maryja), 
kulturalnych (Stowarzyszenie „Kuźnica”, Fundacja Kultury Alwernia, Akademickie 
Stowarzyszenie Promocji Kultury), regionalnych (Stowarzyszenie Miłośników Krosna, 
Polski Związek Tatrzański), branżowych - reprezentujących poszczególne zawody 
(Związek Polskich Artystów Plastyków, Towarzystwo Asystentów UJ, Towarzystwo 
Asystentów AP, Izba Lekarska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Górnictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzy
szenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego) i hobbistycznych (Akademicki 
Klub Grotołaza, Polski Związek Karate, Polski Związek Kynologiczny, Polski Zwią
zek Wędkarski). Szczegółowej analizie tych zjawisk poświęcony jest rozdział VIII.

3. Formy współpracy nauczycieli akademickich ze środowiskiem

Jak zostało to przedstawione w poprzednim podrozdziale, nauczyciele akademiccy 
współpracują z rozlicznymi instytucjami w zakresie pozauczelnianej działalności dy
daktycznej, naukowej i społecznej. Współpraca ta przybiera wielorakie formy.

W działalności pozauczelnianej o charakterze dydaktycznym najczęściej wymienia
nymi formami współpracy było prowadzenie wykładów dla studentów studiów dzien
nych, zaocznych, wieczorowych i podyplomowych różnych uczelni oraz dla uczniów 
szkół policealnych. Nauczyciele akademiccy prowadzą także wykłady na zajęciach 
z dokształcania i doskonalenia zawodowego. Są to zajęcia szkoleniowe i kursowe. 
Pracownicy naukowi są także zapraszani przez różne instytucje do wygłaszania od
czytów i prelekcji. Mogą to być wykłady okolicznościowe związane ze świętami pań
stwowymi (np. z okazji Święta Odzyskania Niepodległości), wykłady z okazji otwarcia 
wystaw muzealnych (Muzeum Etnograficzne, Muzeum Archeologiczne), prelekcje 
w ramach akcji społecznych (akcja informowania o Unii Europejskiej, mające prze
ciwdziałać patologiom społecznym, np. narkomanii, propagować działania na rzecz 
przeciwdziałania zachorowalności na raka itp.). Uczeni zapraszani są ponadto do wy
głaszania wykładów na różnorodnych kursokonferencjach, sympozjach i szkoleniach.

W dziedzinie pozauczelnianej działalności nauczycieli akademickich o charakterze 
naukowym odnajdujemy również wiele form współpracy, które wynikają z różnorod
ności zadań, jakie stawiane są przed uczonymi. Badani nauczyciele akademiccy naj
częściej powoływani są do opiniowania i recenzowania projektów. Najczęściej opi
niowane są projekty badawcze zespołowe i indywidualne, przedkładane przez przed
stawicieli uczelni wyższych i instytutów naukowych Komitetowi Badań Naukowych 
oraz innym instytucjom zajmującym się dofinansowywaniem badań naukowych. Obok 
opiniowania projektów równie częste są podsumowania zrealizowanych projektów 
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badawczych, w postaci recenzji publikacji (książki, raporty i opracowania). Uczeni 
opiniują ponadto projekty wdrożeniowe dla zakładów przemysłowych (nowe technolo
gie), projekty rozwiązań urbanistycznych związanych z zagospodarowaniem terenu 
(np. projekt parku Dębnickiego w Krakowie), projekty dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego (np. budowa i funkcjonowanie wyciągu narciarskiego na Pilsku czy re
kultywacja terenów pokopalnianych na Górnym Śląsku).

W rozlicznych projektach uczestniczą także osobiście - zwłaszcza przedstawiciele 
nauk ścisłych i technicznych, którzy działają w coraz prężniej rozwijających się inku
batorach przedsiębiorczości i innowacji oraz parkach technologicznych. Formy te służą 
wdrażaniu innowacji, czyli „upowszechnianiu zastosowań praktycznych uzyskanych 
w wyniku transformacji wiedzy naukowej”7. Problematyka ta nie była tak mocno eks
ponowana przez badanych w momencie realizacji badań własnych, ale obecnie stanowi 
niezwykle ważny element działalności większości uczelni wyższych. Przykładem może 
być Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu działające 
przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Pośród zadań tego Centrum odnajdujemy także 
utworzenie Parku Technologicznego (Life Science Park), który będzie opierał swój 
potencjał głównie na wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w szczególności: 
biotechnologii, chemii, biologii oraz wydziałach medycznych Collegium Medicum. 
Projekt Parku zakłada utworzenie najwyższej jakości infrastruktury naukowo- 
-badawczej w dziedzinie Life Science, spełniającej wymogi i oczekiwania klienteli 
komercyjnej. Połączenie takiej infrastruktury z istniejącymi zasobami ludzkimi po
zwoli na maksymalizację korzyści społecznych i ekonomicznych, przy jednoczesnym 
zachowaniu pełnej ochrony i poufności prowadzonych projektów badawczych. Otwar
cie Life Science Park planowane jest z końcem roku 20 078.

7 B. Kowalczyk, A. Mazurkiewicz, M. Trzos, Wdrażanie innowacji. Struktury organizacyjne, Wyd. 
ITE, Radom 2000, s. 16.

8 http://www.cittru.uj.edu.pl, strona Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersyte
tu, stan z dnia 20.09.2006 r.

Kolejna grupa opiniowanych zagadnień to projekty uregulowań prawnych i ustawo
dawczych (współpraca z komisjami sejmowymi oraz urzędami ministerialnymi).

Następnym rodzajem działań pozauczelnianych o charakterze naukowym jest 
uczestniczenie w gremiach konsultacyjnych i doradczych, takich jak komisje eksperc
kie, oraz wspieranie swoją wiedzą i doświadczeniem wielu instytucji i organizacji. 
Zarówno w działaniach konsultacyjno-doradczych, jak i w komisjach eksperckich 
uczeni występują w roli autorytetów w danej dziedzinie. Wiele instytucji musi posia
dać akceptację swoich działań ze strony specjalistów akademickich ze względów for
malnoprawnych (np. doradztwo przy przetargach na zakup sprzętu). Dla wielu innych 
jest to niezwykle istotne ze względów prestiżowych (produkty, które są firmowane 
nazwiskami uczonych, lepiej się sprzedają leki firm farmaceutycznych, do których 
uczeni przekonują lekarzy, są częściej przepisywane pacjentom itd.). Uczeni są po
nadto zapraszani do rozlicznych ciał wspierających osoby bądź gremia decyzyjne w 
danych miejscach. Są więc członkami rad naukowych, rad programowych czy komisji 
doradczych. Wielu pracowników naukowych - szczególnie profesorów i doktorów 
habilitowanych - jest członkami rad redakcyjnych czasopism naukowych. Najczęściej 
zajmują się w nich kwestiami redakcyjnymi, edytorskimi i organizacyjnymi.

http://www.cittru.uj.edu.pl
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Osobną kategorię stanowi aktywność społeczno-polityczna nauczycieli akademic
kich. W sferze politycznej skupia się ona wokół wystąpień publicznych i publicznego 
opiniowania projektów przedkładanych przez wspieraną organizację. Uczeni uczestni
czą ponadto w konferencjach, spotkaniach i wiecach wyborczych, zajmują się do
radztwem. W stowarzyszeniach uczeni angażują się najczęściej w działania naukowe 
i redakcyjne (publikacje, wystąpienia na konferencjach, realizacja projektów badaw
czych), organizacyjne i promocyjne (zaangażowanie organizacyjne w różne akcje, np. 
organizację zjazdów) oraz szkoleniowe (prowadzenie wykładów i zajęć warsztatowych 
na kursach i szkoleniach).

Jeśli weźmiemy pod uwagę całość pozauczelnianych działań nauczycieli akademic
kich, widoczne stają się pewne prawidłowości w stosunku do osób z różnymi stopnia
mi naukowymi. I tak:

- w grupie profesorów i doktorów habilitowanych, w sferze pozauczelnianej dy
daktyki, dominuje prowadzenie wykładów i wygłaszanie referatów, w obszarze 
działań naukowych: przygotowywanie raportów, opinii i ekspertyz, udział 
w pracach komisji konsultacyjno-doradczych, przygotowywanie projektów ba
dawczych i wdrożeniowych dla przemysłu;

- w grupie doktorów - również prowadzenie wykładów, z czego częściej na zaję
ciach o charakterze kursowym, wygłaszanie referatów oraz udział w realizacji 
projektów i programów badawczych;

- w grupie magistrów najczęściej wymienia się prowadzenie szkoleń, pracę w in
stytucjach społeczno-kulturalnych, działania konsultacyjne oraz różnorodne prace 
zlecone wykonywane na zamówienie instytucji i zakładów przemysłowych.

Trudności finansowe w szkolnictwie wyższym doprowadziły do sytuacji, w której 
wielu uczonych wykonuje zarobkowo inne prace niezwiązane z działalnością naukową 
lub dydaktyczną. Najczęściej podejmują się ich magistrzy, którzy wymieniali: pracę 
biurową, prace redakcyjne (wykonywanie korekt), przepisywanie tekstów, prace bi
bliograficzne, udzielanie korepetycji, prace zlecone w firmach produkcyjnych. Pośród 
odpowiedzi pojawiły się ponadto prace zlecone „na wysokościach” (mycie okien, mon
towanie bilbordów), prowadzenie własnej firmy, pisanie programów komputerowych, 
tłumaczenia tekstów. W grupie doktorów badani wymienili: kierowanie jakąś instytu
cją stowarzyszeniem lub organizacją prace zlecone nad projektami, pisanie progra
mów komputerowych, organizowanie imprez społeczno-kulturalnych i artystycznych, 
zajęcia dziennikarskie, prace w wyuczonym zawodzie (np. leczenie pacjentów), a na
wet pracę agenta ubezpieczeniowego. Magistrzy i doktorzy często prowadzą własną 
działalność gospodarczą polegającą najczęściej na wykonywaniu usług. W grupie 
profesorów i doktorów habilitowanych jedyne prace zarobkowe wychodzące poza 
działania o charakterze naukowym lub dydaktycznym odnoszą się do pracy w ramach 
wyuczonego zawodu (np. leczenie pacjentów, praca w kancelarii adwokackiej, malo
wanie obrazów).
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4. Pozauczelniana działalność nauczycieli akademickich 
a zadania naukowo-dydaktyczne realizowane na uczelni 
macierzystej

Uczeni najchętniej podejmowaliby prace mieszczące się choćby na peryferiach ich 
zainteresowań badawczych, a nie całkowicie oderwane od problematyki, którą się zaj
mują. Takie zadania traktowane byłyby jako kształcące i rozwijające, przynoszące 
satysfakcję naukową i gwarantujące wymianę myśli.

Badani nauczyciele akademiccy prezentują różnorodne postawy wobec dodatkowej 
pracy zarobkowej wykonywanej równolegle z pracą w instytucji macierzystej. Są oso
by negatywnie, a wręcz nagannie oceniające zaistniałą sytuację, polegającą na wyko
rzystywaniu dla własnych potrzeb czasu czy aparatury opłaconych przez instytucję 
macierzystą. Są również osoby, które uzasadniają takie zachowania poziomem płac 
w sferze nauki. Pojawiają się sądy, że dodatkowe źródła zarobkowania świadczą 
o zaradności i mogą być powodem osobistej satysfakcji, ale także, że jest to zło ko
nieczne, które można tolerować wyłącznie jako konieczność ekonomiczną. Dodatkowa 
praca może być dla pracownika naukowego źródłem korzystnych doświadczeń, ale 
równocześnie traceniem energii na różnorodne zajęcia poboczne. Uznać można prócz 
tego, że w misję uczonego wpisane jest pełnienie funkcji doradczych i eksperckich, 
a także popularyzatorskich, które z kolei, wykonywane ze zbytnim rozmachem, mogą 
uniemożliwiać właściwe pełnienie podstawowych funkcji na uczelni.

Pozauczelniane działania nauczycieli akademickich trudno jednoznacznie ocenić 
z punktu widzenia interesów uczelni macierzystej. Na ocenę bowiem wpływać powi
nien rodzaj zatrudnienia poza uczelnią oraz jego intensywność i czasochłonność. Praca 
ta może być jednocześnie źródłem inspiracji do nowatorskich podejść w dydaktyce 
i badaniach naukowych oraz sposobem włączenia się uczonych w życie poza murami 
uczelni. W Polsce, jak pisze E. Wnuk-Lipińska, sytuacja jest o tyle niekorzystna, że 
pozauczelniana działalność zawodowa pracowników akademickich jest najczęściej 
koniecznością dorobienia do bardzo niskich pensji.

Swoje zaniepokojenie przedstawiła już w 1994 roku Rada Główna Szkolnictwa 
Wyższego, zwracając uwagę, że

skutki podejmowania przez część kadry nauczającej dodatkowej pracy poza macierzystą uczelnią, 
nieraz nawet w kilku miejscach, są wysoko niepokojące. Prowadzą do obniżenia poziomu na
uczania i badań naukowych, spadku niezbędnej w zawodzie nauczyciela akademickiego aktywno
ści osobistej, braku zainteresowania rozwojem młodej kadry, obojętnością na sprawy uczelni 
i środowiska. Obserwuje się tendencje do poświęcania minimum czasu i wysiłku obowiązkom 
wobec macierzystej uczelni. Pomimo tego, że zjawiska te nie są powszechne, w wypadkach rażą
cych prowadzą do sytuacji demoralizujących, sprzecznych z zasadami etyki nauczyciela akade
mickiego - wychowawcy młodzieży’.

W wypowiedziach badanych pracowników akademickich, przytaczanych przez 
E. Wnuk-Lipińską, większość osób pracujących poza uczelnią macierzystą nie oceniała

’ E. Wnuk-Lipińska, Innowacyjność a konserwatyzm, CBPN i SW UW, Warszawa 1996, s. 151. 
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tego stanu tak pesymistycznie jak Rada i stwierdzała jednocześnie, że praca zawodowa 
poza uczelnią nie przeszkadza im w wykonywaniu obowiązków na uczelni macierzystej.

M. Dąbrowa-Szefler, H. Gulczyńska, J. Jabłecka i E. Swierzbowska-Kowalik w ba
daniach nad mobilnością pracowników naukowych poruszyły kwestię relacji między 
podejmowaniem przez nauczycieli akademickich dodatkowych prac a stopniem wy
pełniania obowiązków naukowych i dydaktycznych wobec uczelni macierzystej. Au
torki ustaliły, że dodatkowa praca może wspomagać wykonywanie obowiązków zawo
dowych wynikających z pracy na uczelni macierzystej oraz może sprzyjać nawiązywa
niu kontaktów instytucjonalnych i personalnych przydatnych w pracy naukowej. 
Z drugiej jednak strony może przeszkadzać w wykonywaniu obowiązków zawodo
wych, może wpływać demobilizująco i zajmować wiele czasu, który uczony mógłby 
poświęcić pracy naukowej10. Przy podejmowaniu dodatkowych zajęć częściej bowiem 
cierpi działalność naukowa niż podstawowa działalność dydaktyczna.

10 M. Dąbrowa-Szefler, H. Gulczyńska, J. Jabłecka, E. Świerzbowska-Kowalik, Mobilność pracowni
ków naukowych w Polsce, Wyd. Tepis, Warszawa 1998, s. 87.

W grupie badanych przez autorkę nauczycieli akademickich 46,1% potwierdziło, że 
widzi wyraźne zależności między działalnością pozauczelnianą a działaniami dydak
tycznymi na uczelni macierzystej. Wiele osób wyraziło pogląd, że działania pozauczel- 
niane mają na dydaktykę akademicką wręcz „zbawienny” wpływ. Największą korzy
ścią, o jakiej mówili badani, jest „bycie na bieżąco” w dziedzinie nowych treści, tech
nologii i rozwiązań odnoszących się do praktycznej strony danej specjalności. Jak 
potwierdza to jedna z wypowiedzi badanych: „można tą drogą aktualizować treści 
przekazywane studentom”. W wielu wypadkach korelacja treści przekazywanych na 
zajęciach z nowymi zjawiskami pojawiającymi się w otaczającej nas rzeczywistości 
sprawia, że przygotowanie zawodowe absolwentów poszczególnych kierunków i spe
cjalności bardziej odpowiada współczesnemu rynkowi pracy, a jak potwierdziła jedna 
z badanych osób, „przecież właśnie tego oczekują od nas studenci”. Kolejny argument 
„za” to możliwość odwoływania się na zajęciach dydaktycznych do aktualnych przy
kładów z praktyki, które ułatwiają studentom zrozumienie wielu teoretycznych kwestii. 
Poznaje się ponadto odniesienie teorii naukowych do praktycznych działań, które 
uatrakcyjniają zajęcia. Działania pozauczelniane stanowią także źródło cennych kon
taktów z różnorodnymi instytucjami, które pomagają nauczycielom akademickim 
w organizowaniu studentom praktyk, hospitacji, staży zawodowych i obozów nauko
wych. Dzięki działaniom pozauczelnianym pracownicy naukowi mogą także wzboga
cać swoją działalność dydaktyczną przez, z jednej strony, zaznajamianie się z nowymi 
metodami dydaktycznymi, wykorzystywanymi w innych miejscach i sytuacjach, oraz 
przez możliwość gromadzenia materiałów dydaktycznych, stanowiących ilustrację 
przekazywanych na zajęciach zagadnień (działania rejestrowane na kasetach VHS, 
różnorodne wydawnictwa i inne). Jedynie trzy osoby pośród badanych negatywnie 
oceniły wpływ działalności pozauczelnianej na działania dydaktyczne podejmowane na 
macierzystej uczelni. Sugerowały one, że działalność pozauczelniana zajmuje wiele 
czasu, który mógłby być poświęcony na rzetelne przygotowywanie się do zajęć ze 
studentami. Ilościowe ujęcie prezentuje poniższa tabela.
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Tabela nr 6
Rodzaje działań pozauczelnianych wspierających pracę dydaktyczną na uczelni macierzystej

Lp.
Działania pozauczelniane wspierające aktywność dydaktyczną 
na uczelni macierzystej

liczba procent

1. poznawanie nowych treści 59 52,7
2. gromadzenie przykładów na zajęcia 37 33
3. poznawanie nowych metod dydaktycznych 12 10,7
4. pozyskiwanie kontaktów 12 10,7
5. gromadzenie materiałów pomocnych w zajęciach 7 6,2

Procent obliczono w stosunku do osób, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie

Pośród nauczycieli akademickich objętych rozpoznaniem 51,4% stwierdziło, że wi
dzi oddziaływanie pracy pozauczelnianej na działalność naukową. Na pierwszym miej
scu wymieniana jest możliwość poszerzania wiedzy w swojej specjalizacji. Działania 
pozauczelniane pozwalają się lepiej orientować w najnowszych osiągnięciach nauko
wych i nowatorskich działaniach praktycznych, umożliwiają wymianę informacji 
i podnoszą poziom wiedzy z różnych dziedzin. Czasami zmuszają do dokształcania się, 
bo są momentem weryfikującym posiadaną wiedzę. Uczeni akcentują ponadto duży 
wpływ działań pozauczelnianych na formułowanie nowych problemów badawczych, 
które są inspirowane potrzebami społeczno-gospodarczymi kraju. Otwierają one bo
wiem badacza na różnorodne problemy, które stają się często podstawą do wnikliwych 
rozpoznań naukowych. Możliwość realizacji nowych przedsięwzięć naukowych dają 
także tworzące się najczęściej w takich sytuacjach zespoły badawcze, realizujące róż
norodne projekty. Działania pozauczelniane są również elementem sprzyjającym gro
madzeniu materiałów badawczych i uzupełnianiu bazy doświadczalnej (możliwość 
korzystania ze sprzętu, którym uczelnie nie dysponują). Dają także możliwość kon
frontacji teorii naukowych z działalnością praktyczną oraz szanse rozwoju „cennych 
kontaktów ze specjalistami-praktykami”, jak określił to jeden z badanych. Praca poza- 
uczelniana może być także traktowana jako relaks i odskocznia od codziennych zma
gań na uczelni. Ilościową analizę tego obszaru prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 7
Rodzaje działań pozauczelnianych wspierających pracę naukową

Lp. Działania pozauczelniane wspierające aktywność naukową liczba procent
1. poznawanie nowych treści i wymiana doświadczeń 57 45,6
2. nowe pomysły badawcze i możliwość gromadzenia materiału badawczego 30 24,0
3. możliwość konfrontowania teorii naukowych z działaniami praktycznymi 26 20,8
4. pozyskiwanie kontaktów 20 16,0

Procent obliczono w stosunku do osób, które udzieliły odpowiedzi na to pytanie

Pojawiły się również wypowiedzi, że działania pozauczelniane negatywnie oddzia
łują na pracę naukową. Pośród siedmiu takich stwierdzeń najczęściej pojawiającym się 
argumentem było ograniczanie czasu, który mógłby być poświęcony na pracę nauko
wą. Mniejsze są przez to możliwości efektywnego wywiązywania się z obowiązków 
dydaktycznych i naukowych na uczelni macierzystej. Prace pozauczelniane uznano za 
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zbyt absorbujące i rozpraszające, ale jednocześnie na tyle kuszące finansowo, że trudno 
się im oprzeć. Szczególnie młodsi pracownicy naukowi podejmują dodatkowe prace 
głównie ze względów materialnych. Do wykonywania takich działań wykorzystują oni 
najczęściej umiejętności nabyte w trakcie pracy naukowej, bywa, że korzystają ze 
sprzętu zatrudniających ich instytucji naukowych. Praca ta najczęściej odbywa się 
w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć wynikających z umowy o pracę w macie
rzystej placówce, zdarza się jednak, że koliduje z czasem, który mógłby być przezna
czony na lekturę bądź spokojną refleksję naukową. Pojawiają się i takie sytuacje, 
w których działalność zarobkowa poza uczelnią macierzystą staje się główną aktywno
ścią zawodową wielu uczonych. Nieunormowany czas pracy, sporadyczna i mało krę
pująca kontrola wyników pracy badawczej i dydaktycznej sprzyjają tego rodzaju za
chowaniom. Status pracownika naukowego znacznie ułatwia również funkcjonowanie 
w różnorodnych środowiskach zawodowych.

Analiza materiału badawczego nie wykazała istotnej zależności pomiędzy działal
nością pozauczelnianą a pracą naukowo-badawczą na uczelni macierzystej. Wysnuć 
można jednak przypuszczenie, że osoby angażujące się w różnorodne działania poza 
uczelnią macierzystą częściej publikują artykuły (nawet do 23 rocznie), co może wyni
kać z podejmowania działań w wielu kręgach. Dostrzec można także zależność, która 
pokazuje, że osoby angażujące się w różnorodne działania pozauczelniane częściej 
uczestniczą w konferencjach naukowych. Tłumaczyć to można szerszymi kontaktami 
i byciem na tzw. fali. Zjawisko to zostało trafnie określone przez R.K. Mertona jako 
„efekt św. Mateusza”: „Tym, którzy mają, będzie dodane, a tym, którzy nie mają, bę
dzie odebrane”. Ma to odzwierciedlenie w wielu przypadkach. Najczęściej osoby uty
tułowane dostają kolejne nagrody, osoby podejmujące się różnorodnych działań otrzy
mują kolejne propozycje.

Badania H. Najduchowskiej i E. Wnuk-Lipinskiej pokazują, że dodatkowe prace za
robkowe, na początku lat osiemdziesiątych, były udziałem 22% pracowników uczelni 
technicznych i 14% pracowników naukowych uniwersytetów. Mniejszy odsetek uczo
nych uniwersyteckich podejmujących prace zarobkowe wynikał, według autorek, 
z mniejszej liczby zleceń. W badaniach tych zauważono ponadto, że pozauczelniane 
prace zarobkowe były najrzadziej podejmowane przez uczonych ze stopniem nauko
wym profesora, gdyż, jak piszą autorki, „możliwe, że profesorom są one mniej po
trzebne. Łatwiej im uzupełnić budżet domowy honorariami za książki i artykuły, za 
recenzje, ekspertyzy itp.”11.

" H. Najduchowska, E. Wnuk-Lipińska, Nauczyciele akademiccy..., s. 22.

Analizując badania własne, autorka pracy zwróciła uwagę na fakt, że obecnie sytu
acja ta uległa częściowej zmianie. Porównanie poniższych wykresów pozwala stwier
dzić, że pośród nauczycieli akademickich angażujących się w różnorodne działania 
pozauczelniane najsilniej reprezentowaną grupą są samodzielni pracownicy naukowi - 
profesorowie i doktorzy habilitowani. Jedynie w działalności dydaktycznej przodują 
doktorzy. Najmniejszy odsetek nauczycieli akademickich, angażujących się w poza
uczelniane działania wszelkiego rodzaju, stanowią magistrzy. Wynika z tego, że czę
ściej zapraszani do działań pozauczelnianych są dziś pracownicy samodzielni, najrza- * 
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dziej zaś - magistrzy (co wiąże się zapewne z tym, ze jest ich najwięcej oraz że mają 
oni najmniejsze doświadczenie zawodowe). Potwierdzają to poniższe wykresy.

Wykres nr 12
Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych poza uczelnią macierzystą według stopni 
naukowych

Wykres nr 13
Zaangażowanie w pozauczelnianą działalność naukową według stopni naukowych
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Wykres nr 14
Zaangażowanie w działalność społeczno-polityczną według stopni naukowych

Kolejne wykresy przedstawiają zaangażowanie w działalność pozauczelnianą 
o charakterze dydaktycznym, naukowym i społecznym z podziałem na stopnie nauko
we i profil uczelni.

Wykres nr 15
Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych poza uczelnią macierzystą według profilu 
uczelni
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Wykres nr 16
Zaangażowanie w pozauczelnianą działalność naukową według profilu uczelni

Wykres nr 17
Zaangażowanie w działalność społeczno-polityczną według profilu uczelni

Analiza powyższych wykresów pozwala zaobserwować, że zaangażowanie w dzia
łalność pozauczelnianą zmienia się w zależności od profilu uczelni, z którą badani 
nauczyciele akademiccy są związani. W działalności dydaktycznej przodują profeso
rowie i doktorzy habilitowani uczelni technicznych oraz doktorzy habilitowani i dokto
rzy uczelni specjalistycznych. W działalności naukowej największy udział mają dokto
rzy habilitowani uczelni technicznych i doktorzy uczelni o profilu specjalistycznym, 
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a w działalność społeczno-polityczną najczęściej angażują się profesorowie uczelni 
humanistycznych, profesorowie i doktorzy habilitowani uczelni technicznych oraz 
doktorzy habilitowani i doktorzy uczelni o profilu specjalistycznym. Na podstawie 
takiej analizy wysnuć można wniosek, że w uczelniach humanistycznych i technicz
nych najczęściej są zapraszani do różnorodnych działań pozauczelnianych samodzielni 
pracownicy naukowi, a w uczelniach o profilu specjalistycznym przepustką do działal
ności pozauczelnianej jest doktorat.

Poniższe wykresy prezentują jeszcze raz te obszary z podziałem na stopnie nauko
we oraz pleć.

Wykres nr 18
Zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych poza uczelnią macierzystą z podziałem na 
kobiety i mężczyzn
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Wykres nr 19
Zaangażowanie w pozauczelnianą działalność naukową z podziałem na kobiety i mężczyzn

Wykres nr 20
Zaangażowanie w działalność społeczno-polityczną z podziałem na kobiety i mężczyzn

Jak przedstawiają powyższe wykresy, w działania pozauczelniane angażują się 
w większości mężczyźni. Jedynie w grupie osób z tytułem naukowym profesora po
równywalna liczba kobiet i mężczyzn angażuje się w poszczególne rodzaje działalności 
pozauczelnianej. Pośród doktorów i magistrów jedynie w obszarze aktywności spo
łeczno-politycznej dominują kobiety. Wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy może być 
fakt, iż samodzielni pracownicy naukowi są nakłaniani do podejmowania się różnorod
nych działań bez względu na płeć, a w przypadku młodszej kadry naukowej prefero
wani są mężczyźni.



VI. Równoległa działalność naukowa i dydaktyczna 
nauczycieli akademickich

1. Specyfika roli uczonego jako eksperta

Niezwykle istotnym obszarem pozauczelnianej aktywności nauczycieli akademic
kich staje się we współczesnym świecie pozauczelniana działalność o charakterze na
ukowym. Najpełniej wpisuje się w nią szeroko rozumiana rola uczonego jako eksperta 
(opiniotwórca, doradca, konsultant), który przy różnorodnych okazjach dzieli się 
z otoczeniem społecznym swoją wiedzą i doświadczeniem. Dla autorki niniejszego 
opracowania aspekt ten stanowił będzie naczelną płaszczyznę, na podstawie której 
podjęte zostaną próby skonstruowania współczesnej definicji działalności nauczycieli 
akademickich na rzecz popularyzowania wiedzy.

Od najdawniejszych czasów rządzący gromadzili wokół siebie mędrców i uczo
nych, a w obecnych czasach korzystanie z pomocy specjalistów z różnych dziedzin 
kultury stało się bardzo powszechne. H.G. Gadamer określa eksperta jako osobę zaj
mującą miejsce pomiędzy nowoczesną kulturą naukową i jej przejawami w społecznej 
praktyce życia; pomiędzy nauką a społeczną praktyką polityczną1. Filozof ten uważa 
również, że w naszym życiu społeczno-politycznym ekspert zaczął odgrywać zastana
wiająco dużą rolę, co może być ważnym symptomem wzrastającej niewiedzy decy
dentów. Nakazuje się przy tym ekspertom, by formułowali rozstrzygnięcia ostateczne 
i jednocześnie zgodne ze społecznymi oczekiwaniami. Prowadzić to może do konfliktu 
intelektualistów z decydentami. R.K. Merton wylicza, że konflikty te mogą się zdarzać 
na różnych płaszczyznach:

1 H.G. Gadamer, Dziedzictwo Europy, tłum. Andrzej Przyłębski, Wyd. Spacja, Warszawa 1992, s. 83.

- konflikt sposobów myślenia (badania, które ze ściśle praktycznego punktu wi
dzenia wydają się trywialne, mogą mieć niezwykle istotne implikacje teoretycz
ne), intelektualista może być z biegiem czasu zmuszony do przyjęcia nowych 
kryteriów istotności;

- wyniki badań mogą być wykorzystane do celów sprzecznych z systemem warto
ści badacza;

- decydenci wymagają od ekspertów decyzji, które są konieczne w danym mo
mencie ze względu na podejmowane działania, nie licząc się z wątpliwościami 
badacza;
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- ekspert jest poza tym zmuszany często do pracy w dziedzinach, które nie leżą 
w sferze jego kompetencji, ponieważ ludzie podejmujący decyzję nie zawsze 
zdają sobie sprawę z istotnych różnic pomiędzy specjalnościami2.

2 R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. Ewa Morawska, Jerzy Wartestein- 
-Żulawski, PWN, Warszawa 1982, s. 282.

3 F. Znaniecki, Społeczna rola uczonego [w:] tenże, Społeczne role uczonych, Warszawa 1984, PWN.
4 Tamże, s. 316.

Od każdej jednostki, pełniącej jakąś funkcję społeczną, jej krąg oczekuje wiedzy 
niezbędnej do normalnego jej pełnienia. Spotykamy więc wiedzę specjalistyczną, po
trzebną poszczególnym jednostkom do pełnienia ich ról zawodowych, i wiedzę po- 
spólną, której potrzebują wszystkie dorosłe osoby jako członkowie wspólnoty.

Pierwszy rodzaj wiedzy będziemy za F. Znanieckim3 nazywać wiedzą techniczną, 
gdyż jest ona podstawą do wykonywania funkcji zawodowych. Ma ona wyraźnie 
pragmatyczny charakter, a sprawdzianem jej wartości jest zastosowanie praktyczne. To 
praktyczne zastosowanie wiedzy zachodzi w konkretnej sytuacji, która określona jest 
zgodnie z pewnym wyuczonym wzorem.

Wzór zawodowy obejmuje ustalenie celu oraz przegląd faktów (warunków), które 
będą miały wpływ na osiągnięcie celu. Wśród osób zajętych działalnością praktyczną 
zapotrzebowanie na uczonego, jako nosiciela wiedzy wyższej, nie powstaje tak długo, 
jak długo są one przekonane o tym, że każdy nowy problem można rozwiązać poprzez 
dopasowanie go do ogólnego wzoru. Problem pojawia się w momencie, kiedy ujawnia 
się sytuacja, której nie można zdefiniować lub która nie pasuje do żadnego znanego 
wzoru. W takich warunkach nawet największe autorytety zawodowe nie radzą sobie ze 
zdefiniowaniem tej nowej sytuacji i szukają wyjaśnienia u kogoś, kto dysponuje lepszą 
wiedzą. Tak w społecznościach zrodziło się, według F. Znanieckiego, zapotrzebowanie 
na doradców, zdolnych udzielać porad czynnym wykonawcom ról zawodowych.

Pierwotnie istniały dwa rodzaje doradców: kapłan i doradca świecki. Kapłan uważa, 
że panuje nad siłami magicznymi oraz wpływa na potęgi religijne w interesie wspól
noty i jej członków. Wyjaśnia istotę i pochodzenie niepojętych faktów, jakie przyda
rzają się członkom grupy, interpretuje tajemnicze znaki bogów i przepowiada przy
szłość. Doradca świecki to człowiek odznaczający się szczególnymi zaletami. Może 
być nim senior, który wycofał się już z życia publicznego, ale dalej uchodzi za autory
tet, może być to podróżnik, „który wiele widział”, może to być przybysz z innego kra
ju, który dla miejscowej ludności nie stanowi konkurencji, może być to wreszcie czło
wiek, którego status wyrasta ponad współzawodnictwo.

Po zdiagnozowaniu sytuacji problematycznej pozostaje „sporządzenie planu 
i wcielenie go w życie czyli urzeczywistnienie”4. Doradca nie zawsze sporządza plan 
dalszego działania. Często jego rola kończy się na diagnozie. Jeżeli definiuje sytuację 
i sporządza plany dla techników jest, według F. Znanieckiego, technologiem przywód
cą, jeśli zaś ogranicza się tylko do stawiania diagnozy, jest technologiem rzeczoznawcą.

Technolog przywódca koordynuje działania jakiejś grupy. Uprawianie i stosowanie 
przez niego wiedzy ma służyć ludziom czynu, którzy odczuwają jej potrzebę w swoich 
rolach zawodowych. Technolog przywódca jest zarazem przywódcą społecznym, ale 
jego sukces lub porażka są wiązane głównie z wiedzą, jaką posiada, a nie z jego zdol
nościami przywódczymi.
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W przypadku technologa rzeczoznawcy sytuacja jest nieco prostsza. Nie bierze on 
udziału w przedsięwzięciu technicznym ani jako przywódca, ani jako uczestnik. Nie 
ponosi odpowiedzialności za to, jakie działania zostaną podjęte. Do technologa rzeczo
znawcy należy obliczanie, poszukiwanie korelacji, eksperymentowanie i wynajdywa
nie alternatywnych wzorów czynności, które pomogą rozwiązać powstałą trudność.

Jeszcze jedną odmienną grupę stanowią niezależni wynalazcy. Według F. Znaniec
kiego, jest rzeczą uderzającą, że grupa ta nie znalazła na stałe uznania społecznego 
w żadnym kręgu, poza kręgiem samych wynalazców, aż do drugiej połowy XIX wieku. 
Pomimo tego że wynalazki odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne, często w społe
czeństwach konserwatywnych uważane są za niebezpieczne dla istniejącego porządku.

Czynnym przywódcom społecznym, jak twierdzi F. Znaniecki, brakuje czasu, chęci 
i zdolności, zwłaszcza w bardziej złożonych społeczeństwach, na teoretyzowanie na 
temat ładu kulturowego. Funkcję tę powierza się komuś uznanemu za mądrzejszego. 
Powstaje więc kolejny rodzaj roli społecznej, którą można określić mianem „mędrca”5. 
Swój status mędrzec zawdzięcza występowaniu po jednej ze stron konfliktu i wykazy
waniu słuszności poglądów strony, w imieniu której występuje. Do wypełnienia swojej 
funkcji mędrzec potrzebuje encyklopedycznej wiedzy o całokształcie przeszłej i obec
nej kultury swojego społeczeństwa oraz takiej samej wiedzy o historii innych społe
czeństw. Mędrzec musi posiadać wszelką wiedzę potrzebną do atakowania lub obrony 
za pomocą rozumowania bądź odwoływania się do faktów. Metoda ta, jak twierdzi 
F. Znaniecki,

5 Tamże, s. 352.
6 Tamże, s. 355.
7 J. Goćkowski, Ethos nauki i role uczonych, Wyd. i Drukarnia Secesja, Kraków 1996, s. 106.

wymaga całkowitego podporządkowania problemów prawdy i błędu, problemom dobra i zła. Jego 
myśleniem kierują dwa podstawowe założenia: to, co dobre, z pewnością opiera się na prawdzie; 
to, co złe, z pewnością jest oparte na błędzie. „Dobro” zaś dla mędrca, którego rola jest nieod
łączna od grupy toczącej walkę, to wszystko, czego chce jego grupa; „złem” jest zaś to, czego 
chce inna grupa w przeciwieństwie do jego własnej6.

Zadanie mędrca komplikują jednak mędrcy drugiej strony. W grupie mędrców wy
różnić można ponadto nowatorów i konserwatystów.

W przeszłości, jak pisze F. Znaniecki, podejmowano wysiłki w celu oddzielenia roli 
technologa, który bada sposób urzeczywistnienia przyjętego bez dyskusji celu, od roli 
mędrca, który wartościuje i hierarchizuje cele. Jak widać w tak skonstruowanym pod
sumowaniu, rola mędrca wyrasta ponad inne i jest niezbędna zarówno technologom, 
jak i przywódcom.

J. Goćkowski, wyróżniając typy orientacji współczesnych uczonych, wymienia 
„klerków” i „ekspertów” jako dwie odmienne kategorie uczonych, hołdujących „za
sadniczo odmiennym kompleksom wzorów wartości i norm postępowania - dotyczą
cych pracy naukowej jako zinstytucjonalizowanego i profesjonalnego tworzenia i na
uczania wiedzy, która pozawala ludziom zaspokajać ich rozmaite „potrzeby integra- 
tywne” i „wymogi instrumentalne””7. W tej perspektywie ekspert jest orędownikiem 
tworzenia wiedzy, którą „można/powinno się uzasadniać służebnością nauki wobec 
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wartości pozanaukowych - wartości podstawowych dla prawidłowego funkcjonowania 
systemu społecznego jako cywilizacji w rozwoju”8.

8 Tamże, s. 107.
’ J. Goćkowski, Uniwersytet i tradycja w nauce, Wyd. i Drukarnia Secesja, Kraków 1999, s. 74.

10 J. Szczepański, Uczony i społeczeństwo [w:] Etyka zawodowa ludzi nauki, red. J. Goćkowski, K. Pigoń, 
Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław 1991, s. 237.

11 J. Goćkowski, Autorytety świata uczonych, PIW, Warszawa 1984, s. 21.

Ekspert tworzy teorie naukowe jako prolog do tworzenia rozwiązań w życiu jedno
stek i społeczności. J. Goćkowski uważa dalej, że obecna sytuacja sprzyja kształtowa
niu się uczonych łączących cechy obu modeli. Służą temu badania zlecone (sponso
ring). Środowiska uczonych akademickich winny jednak ciągle uświadamiać zlecają
cym ekspertyzy, że ważne jest również subsydiowanie badań naukowych, które 
obrazują rzeczywistość, jak również, że informowanie uczonych o problemach w sfe
rach praktycznych pozwoli na łączenie badań naukowych z doskonaleniem sposobów 
i środków rozwiązywania problemów praktycznych. Należy budować również systemy 
transmisji wiedzy - od obrazowania w formie teorii i modeli do projektowania działań 
operacyjnych. Według J. Goćkowskiego tym winni się zajmować „decydenci i tech
nologowie ze sfery praktyki typu inżynierskiego”9. Wybory takich a nie innych tema
tów badań naukowych, nauczania, ekspertyz i wypowiedzi w roli intelektualisty skła
dają się na postawę obywatelską uczonego.

J. Szczepański pisze, że „ekspert to polityk niepodejmujący decyzji, ale przygoto
wujący materiały umożliwiające podjęcie decyzji albo też przygotowujący wytyczne 
działania dla decydentów”10 11. Ekspertów spotykamy we wszystkich dziedzinach życia 
publicznego, w rozlicznych radach i komisjach doradczych. Wnoszą swoje doświad
czenie i wiedzę przy podejmowaniu decyzji, często jednak są osobami uprawomocnia
jącymi nawet mało trafne decyzje władzy.

F. Znaniecki pisze, że żąda się od uczonych tak szybkich rezultatów, że przeprowa
dzenie wnikliwych badań na takie zlecenie jest wręcz niemożliwe. Pojawia się również 
i takie niebezpieczeństwo, że w obrębie problemów dotyczących zjawisk społecznych 
część decydentów uważa się za bardziej doświadczonych niż uczeni, przez co nie sięga 
się do opinii ekspertów, a pojawiające się trudności rozwiązywane są w sposób intu
icyjny, oparty na potocznym doświadczeniu.

W działalności eksperckiej uczony znajduje się w specyficznej roli. Zajmuje miej
sce, jak twierdzi H.G. Gadamer, pomiędzy nowoczesną kulturą naukową a jej przeja
wami w społecznej praktyce politycznej. Najtrudniejszymi kwestiami, jakie stoją przed 
uczonym ekspertem, który chce działać na rzecz swojego kraju, jest więc wierność 
etosowi nauki z jednej strony, a wierność swojemu narodowi z drugiej. Często taka 
sytuacja nosi znamiona konfliktu, podczas którego uczony winien zachować obiekty
wizm i suwerenność myślenia, połączone z umiejętnością negocjowania z decydentami.

Szczególnie ważne w grupie uczonych są autorytety. Od nich bowiem w znacznej 
mierze zależy, według J. Goćkowskiego, kształtowanie się charakteru osobowości 
społecznej i kulturalnej uczonych. Jeśli zachodzi jakieś wynaturzenie w charakterze 
autorytetu naukowego, „wówczas nadchodzi kres elit naukowych, kres mistrza pracy 
naukowej, kres tradycji naukowej”11. A od tego, na jakich zasadach kreuje się autory
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tety, zależeć będzie status i funkcja nauki w społeczeństwie. Uczonemu zapewnia auto
rytet metoda i uczciwość, kierowanie się prawdą w każdym wypadku.

Istnieją różne rodzaje autorytetów, ale jest kilka cech, które można uznać za wspól
ne dla nich wszystkich.

Autorytet spełnia zawsze i wszędzie, choć w rozmaity sposób, funkcje ośrodka miarodajności, 
który ludziom jest nieodzowny do zaspokojenia potrzeby ładu. Autorytety spełniają dla ludzi, 
właśnie ze względu na ich społeczną istotę, ważną gwarancję istnienia w ich życiu jedności, 
trwałości, pewności, a także wyrażają ich dążenia do doskonałości12.

12 Tamże, s. 38.
13 Tamże, s. 108.
14 Por.: E. Wnuk-Lipińska, Innowacyjność a konserwatyzm, Wyd. CBPN i SW UW, Warszawa 1996, 

s. 45-46.

Autorytety w świecie uczonych kreują sami uczeni w toku krytyki naukowej, ce
chującej się jawnością, rzetelnością i uczciwością.

Autorytety mogą bardzo wiele. Ciągle spotykają się z licznymi dowodami uznania, 
z potwierdzeniem, że są arystokracją w świecie uczonych. Jako eksperci zajmują się 
sprawami wielkiej wagi. Są najczęstszymi autorami publikowanych prac naukowych, 
i prelegentami konferencji naukowych. Są członkami rozlicznych komisji i komitetów, 
stają się „idolami” środków masowego przekazu w popularyzacji nauki.

Pewien rodzaj biografii zawodowej można nazwać karierą, którą będzie szybsze, 
w porównaniu z innymi, wspinanie się po szczeblach drabiny statusów. Mówiąc 
o karierach ludzi nauki, wyróżnić można, za J. Goćkowskim, kilka ich rodzajów, które 
są społecznie ważne i znaczące. Są to:

- kariera uczonego jako twórcy wiedzy i wychowawcy twórców wiedzy,
- jako eksperta naukowego,
- jako menedżera zinstytucjonalizowanych form pracy naukowej,
- jako polityka zajmującego się urządzaniem życia naukowego,
- jako trybuna występującego na rzecz potrzeb i dążeń swoich kolegów cechowych13.

Tylko pierwszy rodzaj kariery uczonego odnosi się do wymiaru czysto naukowego. 
Inne wplątane są w działalność uczonego o charakterze masowym, biurokratycznym czy 
polityczno-ekonomicznym. Wskaźnikami pozytywnej kariery naukowej jest status in
stytucjonalny uczonego, jego autorytet i prestiż w obrębie społeczności jego dyscypliny 
naukowej oraz charakter funkcji, jakie spełnia dzięki swej działalności zawodowej.

Zwolennicy szerokiego pełnienia przez uczonych funkcji eksperckich twierdzą, że 
wypowiadanie się uczonych w ważnych kwestiach społecznych i państwowych jest ich 
obywatelskim obowiązkiem, przeciwnicy jednak wskazują, że działalność tego typu 
prowadzi do wejścia polityki w mury uczelni, zmieniając dyskurs akademicki w spory 
zwalczających się zwolenników różnych opcji politycznych14. Należy jednak podkre
ślić, że działalność tego rodzaju jest najczęściej zarezerwowana dla osób o uznanej 
pozycji naukowej.
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2. Obszary działań eksperckich pracowników nauki

Za J. Kulpińską można wyróżnić dwa zakresy roli uczonego jako eksperta. Będzie 
to praktyczne zastosowanie nauki w rozwiązywaniu jednostkowych i zbiorowych pro
blemów oraz wypowiadanie się uczonych jako specjalistów wspomagających wybór 
określonych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia publicznego. Ekspert wy- 
daje opinie o kwestiach spornych i trudnych, wymagających złożonej opinii. Przy 
sprawach spornych, w które uwikłane są rozmaite interesy grupowe, powołuje się naj
częściej kilku ekspertów.

Zadania eksperta polegają głównie na przygotowaniu opinii, poprzedzonym:
- dokonaniem diagnozy sytuacji na podstawie kompetencji merytorycznych i za

stosowaniem naukowej metody analizy;
- oceną tej sytuacji z punktu widzenia kryteriów wynikających z charakteru decy

zji i wartości społecznych;
- wskazaniem skutków przyjęcia ewentualnych rozwiązań - zarówno ubocznych, 

jak i zamierzonych;
- sformułowaniem optymalnych projektów działania15.

15 J. Kulpińską, Uczony Jako ekspert [w:] Etyka zawodowa..., s. 271.
16 J. Goćkowski, Ethos nauki i role uczonych, s. 125.

J. Goćkowski wskazuje, że na rolę eksperta składać się mogą następujące role 
cząstkowe, które wyznaczają jednocześnie zakresy jego działalności:

- konsultanta wypowiadającego się o możliwościach rozwiązania jakiegoś pro
blemu praktycznego na podstawie wiedzy naukowej,

- diagnosty, wypowiadającego się o tej części rzeczywistości, w której znajduje 
się obiekt ewentualnych działań,

- projektanta, wypowiadającego się o scenariuszu, procedurze i instrumentach, 
dzięki którym problem praktyczny może być rozwiązany16.

Eksperci stają przed rozlicznymi dylematami, związanymi z procesem poznaw
czym, funkcjonowaniem instytucji, odmiennością wartości preferowanych przez in
stytucje zlecające ekspertyzy. Pojawia się również trudność w kontrolowaniu przez 
uczonego realizacji zaleconych przez niego rozwiązań. Jakże często jest tak, że raporty 
opracowane przez ekspertów służą podejmowaniu rozmaitych decyzji, niemających 
wiele wspólnego z zaleceniami eksperta. Zdarza się, że decydenci korzystają tylko 
z części wniosków ekspertyzy, wybierając je w dowolnej kolejności.

Poważnym mankamentem ekspertyz jest ich najczęściej niejawny charakter. Unie
możliwia to weryfikację opracowania przez środowisko naukowe, przez co nakłada na 
ekspertów szczególne wymagania etyczne i szczególną odpowiedzialność.

F. Znaniecki, pisząc o uczonym ekspercie podejmującym działania na rzecz swoje
go narodu, wyróżnia następujące obszary wymagające doskonalenia:

- sprawności państwa narodowego;
- więzi międzyludzkich we wspólnocie narodowej;
- obecności narodu w ekumenie cywilizacyjnej.
Ekspert podlega jednak pewnym wpływom. Nie chce i często nie umie łączyć swo

ich zainteresowań specjalistycznych z zainteresowaniami kulturalnymi dotyczącymi 
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spraw narodu. Ekspert dostraja swe prace do ideologicznych oczekiwań decydenta, 
liczy się również z opiniami szerokiego grona odbiorców.

Część z tych działań wypływa, jak pisze J. Goćkowski, ze spektakli autopromocyj- 
nych uczonego. Pośród sześciu spektakli pojawia się spektakl kreujący „uczonego 
telewizyjnego”. Założeniem tego spektaklu jest przemiana uniwersyteckiego badacza 
w mędrca ogłaszającego swoje poglądy i opinie. „Uczony telewizyjny” czerpie swoją 
opinię znawcy z uniwersyteckiej togi i cieszy się zaufaniem. Autor pisze dalej, że nie 
łatwo jest zostać „uczonym telewizyjnym”, gdyż chętnych jest wielu, a popyt nie jest 
duży. Kolejnym spektaklem, według autora, jest spektakl kreujący eksperta na każdą 
okazję. Uczeni chętnie podejmują się „aktorstwa w teatrze rozwiązywania problemów 
technicznych”, mniej chętnie zaś sprawdzają swoje dyspozycje i kwalifikacje przed 
podjęciem się takich działań.

W wielu uczelniach (szczególnie technicznych) wykonuje się odpłatne usługi o cha
rakterze badawczo-eksperckim i chociaż propozycji tego rodzaju nie jest zbyt wiele, to 
zgodnie z ogólnoświatową tendencją, staje się to powoli trwałym składnikiem działal
ności wszystkich typów uczelni, nawet uniwersyteckich. Zleceniodawcami prac tego 
typu były najczęściej w opinii badanych w 1993 roku nauczycieli akademickich pań
stwowe zakłady pracy, instytucje państwowe, instytucje badawcze, firmy prywatne, 
Komitet Badań Naukowych oraz organizacje i towarzystwa społeczne17.

17 Por. E. Wnuk-Lipińska, Innowacyjność a konserwatyzm, s. 62.

Na podstawie wypowiedzi badanych nauczycieli akademickich wymienić można 
następujące instytucje, z którymi współpracują oni w charakterze ekspertów:

- instytucje związane z nauką: uczelnie wyższe, instytuty naukowe (Polska Aka
demia Nauk, Polska Akademia Umiejętności), różnorodne stowarzyszenia na
ukowe;

- instytucje związane z administracją różnych szczebli: instytucje administracji 
rządowej (ministerstwa), instytucje administracji wojewódzkiej (sejmik woje
wódzki, urząd wojewódzki), instytucje administracji powiatowej, gminnej 
i miejskiej;

- instytucje ustawodawcze (komisje sejmowe, Senat), urzędy centralne (Komitet 
Badań Naukowych, Instytut Pamięci Narodowej) i sądownictwo;

- instytucje nadzoru (Wyższy Urząd Górniczy, Krajowa Izba Gospodarcza, Pań
stwowy Zakład Higieny, Państwowa Inspekcja Pracy itp.);

- zakłady przemysłowe;
- instytucje usługowe: firmy, instytucje kultury, instytucje opieki społecznej, in

stytucje opieki zdrowotnej;
- stowarzyszenia i partie polityczne.
W literaturze przedmiotu odnaleźć można pojęcie mobilności międzysektorowej, 

która stanowi element interakcji między badaniami i rozwojem technologii. Nośnikiem 
impulsów między tymi dwiema dziedzinami są naukowcy. W świecie funkcjonuje 
wiele naukowych biur doradczych, które nawiązują kontakty naukowe w określonej 
dziedzinie ze szkołami wyższymi lub instytucjami badawczo-technicznymi. Za najle
piej funkcjonujący system przepływu uczonych między różnymi sektorami badań 
uznać można system funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
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gdzie uniwersytety zatrudniają czasowo badaczy z przemysłu. Uczeni ci, przenosząc 
swe doświadczenia z przemysłu do edukacji, kształcą absolwentów o szerokich hory
zontach technicznych i zrozumieniu potrzeb przemysłu. Realizuje się ponadto wiele 
projektów uczelniano-przemysłowych, organizowane są staże naukowe oraz konsulta
cje z uczonymi uniwersyteckimi. Mobilność międzysektorowa stanowi dla uczelni 
amerykańskich ważny element odnawiania składu personalnego pracowników uczelni 
i jest zarazem częstym warunkiem kariery naukowej, jak również nierzadko stanowi 
początek długotrwałej współpracy między grupami badawczymi.

3. Opiniowanie projektów

W obszarze opiniowania projektów nauczyciele akademiccy odgrywają znaczącą 
rolę. Wynika to zarówno z uregulowań prawnych i organizacyjnych różnych instytucji, 
jak również z faktu, że głos uczonych liczy się, przy podejmowaniu wielu działań. 
W całej grupie badanych nauczycieli akademickich 30,9% potwierdziło, że w roku 
akademickim poprzedzającym badania zajmowało się opiniowaniem projektów. Naj
częściej do takich działań zapraszani są profesorowie - 71,6% pośród badanych z ty
tułem naukowym profesora. Pośród doktorów habilitowanych 45,4% zadeklarowało 
takie działania, 9,8% doktorów i 7% magistrów. Podział na samodzielnych pracowni
ków naukowych i pracowników pomocniczych jest przy działaniach tego typu bardzo 
widoczny. Wynikać on może z dwóch zasadniczych kwestii. Pierwszą są bariery praw
no-organizacyjne, ściśle określające osoby, których opiniowanie może być brane pod 
uwagę. Są to niewątpliwie pracownicy samodzielni, z czego „lepiej widziani” przy 
takich działaniach są, ze względów prestiżowych, profesorowie. Opinie młodszej kadry 
naukowej nie są dla wielu przedsięwzięć wystarczające, przez co osoby te znacznie 
rzadziej zapraszane są do współpracy. Drugą istotną barierą jest kwestia rzetelności 
danego opracowania. Osoby z wiedzą i większym doświadczeniem zawodowym są dla 
wielu instytucji wręcz gwarantem nieomylności. Darzy się je tym większym zaufa
niem, im częściej pojawiają się one w różnorodnych działaniach, im bardziej są „wi
doczne” w środowisku. Poniższe wykresy pozwolą na pełniejsze przyjrzenie się tym 
kwestiom z uwzględnieniem danych ilościowych.
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Wykres nr 21
Opiniowanie projektów według stopni naukowych

Wykres nr 22
Opiniowanie projektów według profilu uczelni

techniczna
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Wykres nr 23
Opiniowanie projektów z podziałem na kobiety i mężczyzn

Jak ukazuje to wykres nr 22, w działania określane jako opiniowanie projektów 
włączają się najczęściej profesorowie i doktorzy habilitowani uczelni technicznych. Na 
uczelniach o profilu humanistycznym i specjalistycznym odsetek uczestniczących 
w tych działaniach jest na podobnym poziomie. Na uczelniach humanistycznych, czę
ściej do współpracy w tym zakresie zapraszani są doktorzy, zaś na uczelniach tech
nicznych magistrzy. W opiniowanie projektów częściej włączani są mężczyźni, szcze
gólnie w grupie doktorów habilitowanych i magistrów. W grupie doktorów zaangażo
wanie kobiet i mężczyzn kształtuje się na podobnym poziomie.

Badani uczeni najczęściej opiniują projekty na zlecenie Komitetu Badań Nauko
wych, instytucji rządowych oraz instytucji przemysłowych. W grupie badanych, którzy 
zadeklarowali działania w tym zakresie, 54,7% pracowało na zlecenia KBN (opinio
wanie projektów badawczych, recenzje publikacji i raportów z badań finansowanych 
przez KBN), 14,7% na zlecenie zakładów przemysłowych (nowe linie technologiczne, 
zmiana profilu produkcji, przystosowywanie produkcji do standardów Unii Europej
skiej) i 12% na zlecenie instytucji związanych z rządem (dofinansowanie działań 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, rozdyspono
wywanie środków Unii Europejskiej, projekty ustaw sejmowych, projekty rozporzą
dzeń ministerialnych). Poza tym uczeni współpracują z uczelniami (opiniowanie pro
jektów badawczych, opiniowanie sprzętu badawczego kupowanego na drodze przetar
gów), prywatnym szkolnictwem szczebla wyższego i średniego (np. plany nauczania, 
projekty autorskich programów nauczania), z mediami (opiniowanie kierunków dzia
łalności prywatnej stacji radiowej, opiniowanie programu regionalnej stacji telewizyj
nej, współpraca z prasą) i instytucjami nadzoru przemysłowego (Wyższy Urząd Górni
czy, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska).
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Osobną grupą w działaniach nazywanych opiniowaniem projektów jest recenzowa
nie książek, raportów i sprawozdań oraz prac doktorskich i habilitacyjnych. W działal
ność tego rodzaju angażowani są niemal wszyscy samodzielni pracownicy naukowi.

4. Uczestnictwo w gremiach doradczych i konsultacyjnych

Konsultacje i doradztwo to kolejny z badanych obszarów pozauczelnianej aktywno
ści nauczycieli akademickich. Zasadniczo różni się ona od opiniowania projektów, 
gdyż odnosi się najczęściej do przełożenia wiedzy i doświadczenia zawodowego uczo
nych na optymalizowanie decyzji podejmowanych przez praktyków danej specjalności.

W działalność konsultacyjno-doradczą w roku akademickim poprzedzającym bada
nia zaangażowanych było 29,2% badanych nauczycieli akademickich. Zapraszani są do 
niej najczęściej, podobnie jak do opiniowania projektów, profesorowie (44,6% bada
nych z tytułem naukowym profesora). Pośród doktorów habilitowanych, doktorów 
i magistrów odsetek osób zajmujących się takimi działaniami jest zbliżony i wynosi 
kolejno: 22,7%, 26,2% i 19,8%. Poniższe wykresy obrazują uczestnictwo w działa
niach konsultacyjno-doradczych, z wyszczególnieniem stopni naukowych, profilu 
uczelni i płci.

Wykres nr 24
Działalność konsultacyjno-doradcza według stopni naukowych
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Wykres nr 25
Działalność konsultacyjno-doradcza według profilu uczelni

Wykres nr 26
Działalność konsultacyjno-doradcza z podziałem na kobiety i mężczyzn

Jak obrazuje to wykres nr 24, różnice procentowe w podejmowaniu się działań kon
sultacyjno-doradczych w grupach badanych z poszczególnymi stopniami naukowymi 
nie są tak duże jak w przypadku opiniowania projektów. Szczególnie wyrównany po
ziom zaangażowania prezentują pod tym względem grupy doktorów habilitowanych, 
doktorów i magistrów. Największy odsetek osób zapraszanych do gremiów doradczych 
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i konsultacyjnych przynależy uczelniom technicznym, a zaangażowanie uczonych 
uczelni humanistycznych i specjalistycznych kształtuje się na tym samym poziomie.

Jeśli przyjrzeć się działalności konsultacyjno-doradczej nauczycieli akademickich 
w wyszczególnionych profilach uczelni, to widocznym staje się szczególne zaangażowa
nie w te działania doktorów habilitowanych uczelni o profilu technicznym i specjali
stycznym. W grupie doktorów wysokie miejsce pod względem liczby zaangażowanych 
osób zajmują pracownicy uczelni humanistycznych, a w grupie magistrów ci, którzy 
związani są z uczelniami technicznymi. Analizując zaangażowanie w działalność kon
sultacyjno-doradczą z uwzględnieniem płci (wykres nr 26), dowiadujemy się, że udział 
kobiet i mężczyzn w tych działaniach jest porównywalny. W grupie doktorów habilito
wanych i doktorów przodują kobiety, w grupie profesorów i magistrów mężczyźni.

Badani nauczyciele akademiccy pracowali najczęściej na rzecz zakładów przemy
słowych - 21,1% z wszystkich, którzy zadeklarowali działania konsultacyjno-doradcze 
w roku akademickim poprzedzającym badania. Wymieniono między innymi Metal- 
odlew SA Kraków, ABB Alstom Power Elbląg, Petro-Oil Grupa Orlen Sp. z o.o., Pliva 
Kraków Zakłady Farmaceutyczne SA, Unimil SA, Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo SA, Sangaz Zawiercie SA, Philip Morris Polska SA i inne. Na kolej
nych miejscach znalazły się instytucje administracji publicznej różnego szczebla (urząd 
wojewódzki, starostwo, urząd miasta) - 16,9%, instytucje administracji rządowej - 
14,1% (ministerstwa), uczelnie wyższe - 11,3%, szkolnictwo szczebla podstawowego 
i ponadpodstawowego - 10% oraz instytucje zajmujące się dokształcaniem i doskona
leniem zawodowym - 7% (np. Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli). Badani współpra
cowali ponadto z organami ustawodawczymi (komisja sejmowe), z instytucjami nadzo
ru (Wyższy Urząd Górniczy, Główny Urząd Ceł, Polska Izba Turystyczna), z mediami 
(ośrodek regionalny Telewizji Polskiej SA, Radio Plus), ze stowarzyszeniami (Polskie 
Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie), z instytucjami pomocowymi (Miej
ski Ośrodek Pomocy Społecznej, Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie). Uczeni są 
w tych instytucjach konsultantami, zasiadają w radach naukowych i programowych, 
zajmują się doradztwem.

Osobną grupą są działania wpisujące się w funkcjonowanie specjalnych firm dorad
czych i konsultacyjnych, w których uczeni pracują lub które samodzielnie prowadzą. 
W firmach takich zajmują się oni doradztwem dla klientów, którymi mogą być poje
dyncze osoby lub inne instytucje, okazjonalnie potrzebujące wsparcia specjalistów.

5. Wykonywanie ekspertyz i działalność w komisjach eksperckich

Wykonywanie ekspertyz i prace w komisjach eksperckich są w grupie badanych 
nauczycieli akademickich najrzadziej podejmowanymi pozauczelnianymi działaniami 
o charakterze naukowym. W działania komisji eksperckich zaangażowanych było 16% 
ogółu badanych, a 17,3% odpowiedziało, że w roku akademickim poprzedzającym 
badania wykonywało jakieś ekspertyzy. W działaniach komisji eksperckich, jak i wy
konywaniu ekspertyz, uczestniczą w przeważającej większości profesorowie i doktorzy 
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habilitowani. Odsetek zaangażowanych w te działania doktorów i magistrów jest bar
dzo niski. Prezentują to poniższe wykresy.

Wykres nr 27
Wykonywanie ekspertyz według stopni naukowych

Jak widać na powyższym wykresie, w wykonywanie ekspertyz włącza się 37,8% 
profesorów, 22,7% doktorów habilitowanych, 4,9% doktorów i 7% magistrów. Trudny 
do wytłumaczenia jest fakt, że w działania tego typu zaangażowana jest większa liczba 
magistrów niż doktorów.

Wykres nr 28
Działalność w komisjach eksperckich według stopni naukowych
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W działania komisji eksperckich angażuje się 39,2% profesorów, 31,8% doktorów 
habilitowanych i 4,9% doktorów. Spośród badanych magistrów nikt nie zadeklarował 
współpracy z komisjami eksperckimi. Wiąże się to zapewne z faktem, że do takich 
gremiów zapraszane są osoby zasługujące na miano ekspertów w danej dziedzinie.

Wykres nr 29
Wykonywanie ekspertyz według profilu uczelni

Powyższy wykres pokazuje, że w wykonywanie ekspertyz zaangażowani są głów
nie pracownicy uczelni technicznych i specjalistycznych, z czego na uczelniach tech
nicznych w działania te angażowani są głównie profesorowie i doktorzy habilitowani, 
a na uczelniach o profilu specjalistycznym doktorzy (wszyscy badani). Magistrzy, 
którzy podejmują się wykonywania ekspertyz, są najczęściej „polecani” przez swoich 
promotorów i wykonują ekspertyzy pod ich opieką. Kolejny wykres obrazował będzie 
zaangażowanie badanych uczonych w działania komisji eksperckich.

Zaangażowanie w działania komisji eksperckich pośród profesorów uczelni 
wszystkich profili kształtuje się na podobnym poziomie: 37,9% pośród profesorów 
uczelni humanistycznych, 42,9% pośród profesorów uczelni technicznych i 35,3% 
pośród profesorów uczelni specjalistycznych. Prawie wszyscy objęci rozpoznaniem 
doktorzy habilitowani uczelni o profilu specjalistycznym również zadeklarowali prace 
w komisjach eksperckich.
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Wykres nr 30
Działalność w komisjach eksperckich według profilu uczelni

Poniższe wykresy ilustrują zaangażowanie uczonych w wykonywanie ekspertyz 
oraz w działalność w komisjach eksperckich z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Wykres nr 31
Wykonywanie ekspertyz z podziałem na kobiety i mężczyzn
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Wykres nr 32
Działalność w komisjach eksperckich z podziałem na kobiety i mężczyzn

Dzięki powyższym wykresom widoczne staje się, że zarówno w wykonywanie eks
pertyz, jak i w działania komisji eksperckich angażują się w większości mężczyźni. 
Jedynie w grupie doktorów w działania tego typu zaangażowanych jest więcej kobiet.

Blisko połowa ekspertyz wykonywana była na zlecenie zakładów przemysłowych - 
40,5%. Wśród zleceniodawców znalazły się ponadto urzędy centralne (Ministerstwo 
Ochrony Środowiska, Kancelaria Sejmu RP) i instytucje administracji publicznej 
(Urząd Marszałkowski), instytuty naukowe (Polska Akademia Nauk) i wyższe uczelnie 
oraz instytucje nadzoru (Wyższy Urząd Górniczy). Dotyczyły one najczęściej oceny 
urządzeń, technologii oraz podejmowanych działań.

Analizując działalność nauczycieli akademickich w komisjach eksperckich, wyraź
nie widzimy pewne tendencje. Uczeni pracują w komisjach powoływanych najczęściej 
przez duże zakłady przemysłowe, koncerny - 20,5% pośród wszystkich wymienianych 
przez badanych komisji eksperckich, oraz przez ministerstwa i inne urzędy centralne - 
46,1%. Uczeni związani z uczelniami humanistycznymi współpracują najczęściej 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, a uczeni związani z uczelniami o pro
filu technicznym i specjalistycznym z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Śro
dowiska czy Ministerstwem Zdrowia. Wspierają poza tym działania Agencji Restruk
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rozwoju Przemysłu, Dyrekcję Generalną 
Dróg Publicznych, Główny Urząd Ceł, Krajową Izbę Gospodarczą, Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej oraz najczęściej wymieniany pośród urzędów centralnych Ko
mitet Badań Naukowych.

Działania komisji eksperckich opierają się nie tylko na doradztwie, ale także na 
opracowywaniu raportów i sprawozdań dla instytucji. Uczeni są ponadto autorami 
projektów wdrożeniowych i naprawczych dla różnorodnych instytucji, np. przemysłu 
czy edukacji. Komisje eksperckie zapraszane są do pomocy w opracowywaniu lub 
opiniowania ustaw sejmowych i rozporządzeń ministerialnych.
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6. Uczestnictwo w radach redakcyjnych

Do pozauczelnianej działalności o charakterze naukowym zaliczone zostało także 
zasiadanie uczonych w radach redakcyjnych czasopism. Badani wymieniali w więk
szości pisma o profilu naukowym, wydawane przez uczelnie („Zeszyty Naukowe UJ”, 
„Zeszyty Naukowe AGH”, „Prace Bibliotekoznawcze AP”), przez instytuty naukowe 
(wydawnictwa PAN) oraz przez towarzystwa naukowe (wydawnictwa naukowe Pol
skiego Towarzystwa Pedagogicznego, wydawnictwa Towarzystwa Zakażeń Szpital
nych, wydawnictwa Izby Lekarskiej). Kilku uczonych zasiada w radach redakcyjnych 
pism obcojęzycznych i zagranicznych („Risconti Arellino” - Włochy, „Polish Political 
Science Yearbook”, „Interbational Political Science”, „Oil and Gas News from Po- 
land”, „Joumal of Polymer Enginearing”, „Baltic Sea Dialogue”).

Wykres nr 33
Uczestnictwo w radach redakcyjnych według stopni naukowych

Do rad redakcyjnych zapraszani są profesorowie - 47,3%, doktorzy habilitowani - 
59,1% oraz doktorzy - 24,6%. W badanej grupie magistrów nikt nie zadeklarował 
działalności w radach redakcyjnych.

Poniższe wykresy obrazują zasiadanie w radach redakcyjnych uczonych z uczelni 
o poszczególnych profilach oraz uczestnictwo w nich z podziałem na kobiety i mężczyzn.
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Wykres nr 34
Uczestnictwo w radach redakcyjnych według profilu uczelni

Wykres nr 35
Uczestnictwo w radach redakcyjnych z podziałem na kobiety i mężczyzn

Jak widzimy na wykresie nr 34, największe zaangażowanie w tym zakresie przeja
wiają nauczyciele akademiccy wywodzący się z uczelni o profilu specjalistycznym, 
gdzie w radach redakcyjnych zasiadają najczęściej doktorzy (wszyscy w objętej bada
niami grupie), a dalej doktorzy habilitowani i profesorowie. Na kolejnym miejscu pla
sują się pracownicy naukowi uczelni technicznych, gdzie wyraźnie na pierwszy plan 
wysuwają się profesorowie, a najmniejszą aktywność w tym zakresie przejawiają pra
cownicy uczelni humanistycznych, gdzie działaniami tego rodzaju zajmują się głównie 
doktorzy habilitowani i profesorowie. Wykres nr 35 pokazuje, że spośród profesorów 
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w radach redakcyjnych zasiadają w większości kobiety, a spośród doktorów habilito
wanych i doktorów głównie mężczyźni.

7. Działania dydaktyczne realizowane poza uczelnią macierzystą

Dla większości polskich nauczycieli akademickich najbardziej typową pracą dodat
kową jest prowadzenie zajęć dydaktycznych na innych uczelniach wyższych lub 
w szkołach, często w małych ośrodkach akademickich.

W grupie badanych nauczycieli akademickich 37% prowadzi zajęcia poza uczelnią 
macierzystą. Najwięcej takich osób odnajdujemy w grupie ze stopniem naukowym dok
tora - 45,9%, a dalej pośród profesorów - 41,9% i magistrów - 33,7%. W grupie bada
nych najmniejszy odsetek osób prowadzących zajęcia poza uczelnią znajduje się pośród 
doktorów habilitowanych. Poniższe tabele pokazują liczbę osób zaangażowanych 
w działalność dydaktyczną poza uczelnią macierzystą z wyszczególnieniem stopni na
ukowych i profilów uczelni, jak również z podziałem na kobiety i mężczyzn. Pośród 
profesorów najwięcej zajęć poza uczelnią prowadzą osoby z uczelni specjalistycznych - 
52,9%, technicznych - 46,4%, a z uczelni humanistycznych - 31%. Potwierdzają to po
niższe wykresy.

Wykres nr 36
Prowadzenie zajęć dydaktycznych poza uczelnią macierzystą według stopni naukowych
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Wykres nr 37
Prowadzenie zajęć dydaktycznych poza uczelnią macierzystą według profilu uczelni

Pośród badanych doktorów habilitowanych tylko osoby wywodzące się z uczelni 
technicznych odpowiedziały twierdząco na pytanie o prowadzenie zajęć w innym miej
scu niż uczelnia macierzysta. W grupie doktorów procentowo przodują uczelnie o pro
filu specjalistycznym, a dalej humanistycznym i technicznym. W grupie badanych 
magistrów najwięcej zajęć poza uczelnią macierzystą prowadzą przedstawiciele uczelni 
technicznych, a dalej humaniści i nauczyciele akademiccy uczelni specjalistycznych.

Wykres nr 38
Prowadzenie zajęć dydaktycznych poza uczelnią macierzystą z podziałem na kobiety i mężczyzn
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Wyraźnie widać, że w zajęcia pozauczelniane częściej angażują się mężczyźni. 
O blisko 3% więcej niż kobiet w grupie z tytułem naukowym profesora, blisko 25% 
w grupie doktorów i ponad 30% w grupie magistrów.

W badanej grupie nauczycieli akademickich, najczęściej wymienianymi działania
mi o charakterze dydaktycznym, były zajęcia prowadzone w szkołach wyższych poza 
Krakowem, zarówno państwowych (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarno
wie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Wyższa Szkoła Tech
niczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akademia Świętokrzyska, Uniwersytet Rze
szowski, Uniwersytet Śląski), jak i niepublicznych (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Marketingu w Chrzanowie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie). 
Na kolejnym miejscu wymienić można ośrodki zamiejscowe uczelni krakowskich 
(Akademia Ekonomiczna, Akademia Rolnicza), jak również kolegia nauczycielskie 
działające pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Akademii Pedagogicznej. 
Wielu nauczycieli akademickich prowadzi także zajęcia na krakowskich uczelniach 
niepaństwowych. Wymienić można Papieską Akademię Teologiczną, Kolegium Jezu
itów Wydział Filozoficzny w Krakowie, Krakowską Szkołę Wyższą im. A. Frycza- 
-Modrzewskiego, Wyższą Szkołę Ubezpieczeń, Wyższą Szkołę Zarządzania. Głównie 
są to zajęcia realizowane na studiach zaocznych, wieczorowych i podyplomowych, 
w nielicznych przypadkach na studiach dziennych.

Jako dodatkowe zatrudnienie traktowana może być również praca na uczelni macie
rzystej poza obowiązkowym wymiarem pensum (np. dodatkowe zajęcia ze studentami 
studiów wieczorowych lub zaocznych). Kilku uczonych dało również przykłady pro
wadzenia zajęć na uczelni zagranicznej.

Pośród innych miejsc pracy dydaktycznej, wymienianych przez badanych, poja
wiają się szkoły policealne, szkoły średnie (szczególnie w grupie magistrów) i różno
rodne zajęcia wpisane w nurt dokształcania i doskonalenia zawodowego. Nauczyciele 
akademiccy są cenionymi wykładowcami w szkołach policealnych i pomaturalnych, 
szczególnie tych niepublicznych, gdyż to znacznie podnosi prestiż szkoły. Podobnie 
dzieje się w przypadku szkół średnich - zwłaszcza jeśli chodzi o prywatne licea ogól
nokształcące. W tych miejscach najczęściej pracują magistrzy i doktorzy. Jeśli chodzi 
zaś o zajęcia, które autorka klasyfikuje jako dokształcanie i doskonalenie zawodowe, to 
spotykamy się z dużą różnorodnością form. Są to bowiem kursy, szkolenia, konferen
cje, sympozja. Uczeni prowadzą zajęcia wykładowe, a także różnorodne zajęcia o cha
rakterze warsztatowym.

Wymiar godzinowy realizowanych przez badanych zajęć dydaktycznych był bardzo 
zróżnicowany. Od pracy na pełnym etacie w innym miejscu, poprzez wymiar godzi
nowy mieszczący się w przedziale 30 do 250 godzin w skali roku.



VII. Zaangażowanie nauczycieli akademickich 
w działalność społeczną i polityczną

1. Działalność społeczno-polityczna ludzi nauki
- charakterystyka

Uczony, dzięki swoim osiągnięciom, staje się często znany w szerszych kręgach 
społecznych i przez to może być bezwzględnym autorytetem w wielu ważnych kwe
stiach. Politycy zabiegają więc o pozyskanie poparcia uczonych dla swoich projektów, 
gdyż to uwiarygodnia kierunki ich aktualnej polityki.

Rola obywatelska wymieniana jest jako jedna z tych, którą uczony winien pełnić 
z racji swojego wzoru kulturowego. S. Ossowski pisze, że społeczną służbą człowieka 
nauki winien być brak posłuszeństwa. Uczony może podejmować funkcje polityka 
z racji kompetencji specjalistycznych w jakiejś dziedzinie, jak i z racji zaufania spo
łecznego, jakim uczeni są wciąż obdarzani.

Za J. Goćkowskim wyróżnić można tzw. spektakle obywatelskie, w których uczest
niczą uczeni, a które zostały opisane w książce Uniwersytet i tradycja w nauce. Są one 
podyktowane, według autora, przekonaniem o nieodzowności zaangażowania się 
uczonych uniwersyteckich w sytuacji zagrożenia wartości, których wypada im bronić 
jako badaczom, obywatelom, intelektualistom, oraz w sprawach ważnych dla ogółu 
obywateli.

Wyróżnia on trzy rodzaje takich spektakli. Pierwszy, to debatowanie uczonych 
„gdy konstatacja stanu faktycznego zawiera się w słowach »nauka w niebezpieczeń
stwie^’, drugi, gdy „konstatacja stanu faktycznego zawiera się w słowach »źle się 
dzieje w państwie duńskim«”, trzeci, gdy uczeni mają radzić w sytuacji „gdy konstata
cja stanu faktycznego zawiera się w słowach »kryzys kultury naszej ekumeny«”’. 
Działania takie, choć czynione jako powinność obywatelska, łatwo stają się prezentacją 
poglądów politycznych uczonych.

Badania przeprowadzone w połowie lat osiemdziesiątych i opisane w książce pod 
redakcją S. Kowalewskiej Wartość nauki w społecznej świadomości ukazują między 
innymi problem uczestnictwa uczonych w szeroko rozumianym życiu społecznym 
i politycznym. Oceny zawodu naukowca uzyskano poprzez badanie opinii na temat 
przywilejów należnych tej kategorii społeczno-zawodowej. Większość badanych wy
rażała pogląd, że uczeni winni się aktywnie włączać w rozwiązywanie ważnych spraw 
związanych z życiem społeczno-gospodarczym kraju. Badani formułowali poglądy,

1 J. Goćkowski, Uniwersytet i tradycja w nauce, Wyd. i Drukarnia Secesja, Kraków 1999, s. 270. 
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jakoby uczeni mieli sami oferować swoją pomoc i poradę w tych ważnych kwestiach, 
bez względu na fakt, czy są o to proszeni, czy nie. Oznaczać to może duże zaufania do 
naukowców jako do ludzi o dużych kompetencjach i możliwościach, jak i do wiedzy, 
którą reprezentują.

W raporcie komisji Towarzystwa Królewskiego w Londynie, dotyczącego społecz
nego rozumienia nauki, również pojawia się kwestia zaangażowania uczonych w dzia
łania o charakterze politycznym. Wyrażono między innymi pogląd, że uczeni winni 
pomyśleć o stworzeniu mechanizmu, dzięki któremu parlamentarzyści zaznajamiani 
będą z informacjami naukowymi odnoszącymi się do spraw społeczno-politycznych.

Na współczesnej polskiej scenie politycznej nie odnajdziemy wielu uczonych. 
Znacznie więcej takich osób można było dostrzec jeszcze do połowy lat dziewięćdzie
siątych. Na zaniechanie działań politycznych ze strony uczonych oddziałuje z pewno
ścią niestabilność polityczna i gospodarcza państwa. Rozliczne błędne (czasami nawet 
kompromitujące) decyzje, podejmowane przez uczonego piastującego wysokie stano
wisko państwowe, będącego pod silnym wpływem „czynników zewnętrznych”, powo
dowały, że uczeni tracili swój autorytet nie tylko w kręgach politycznych, ale i nauko
wych. Narażanie swojej reputacji na tak wielką próbę stanowi dla wielu uczonych 
przeszkodę w angażowaniu się w politykę.

Zupełnie odmiennie przedstawia się sytuacja społecznej aktywności nauczycieli 
akademickich. Jest to sfera, w której wielu uczonych w pełni się realizuje. Współpra
cują oni bowiem z wieloma różnymi stowarzyszeniami. W jednych są tylko członkami, 
w innych pełnią funkcje kierownicze. Można wysnuć przypuszczenie, że widoczne 
staje się pewnego rodzaju przeniesienie ciężaru angażowania się z „niepewnego” ob
szaru działalności politycznej na znacznie bardziej ustabilizowany obszar działalności 
stowarzyszeniowej.

2. Uczestnictwo w stowarzyszeniach

Udział nauczycieli akademickich w stowarzyszeniach jest najliczniej reprezentowa
nym działaniem w całym obszarze w pozauczelnianej działalności pracowników na
ukowych. 76,5% badanych nauczycieli akademickich zadeklarowało przynależność do 
jakiegoś stowarzyszenia. Pośród profesorów wszyscy odpowiedzieli twierdząco na 
pytanie o przynależność do jakiegokolwiek stowarzyszenia, w grupie doktorów habi
litowanych odsetek ten sięgnął 86,4%, w grupie doktorów 65,6%, a w grupie magi
strów 61,6%. Obrazuje to poniższy wykres.
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Wykres nr 39
Uczestnictwo w stowarzyszeniach według stopni naukowych

Kolejne wykresy przedstawiają analizę przynależności do stowarzyszeń ze względu 
na profil uczelni, z którą uczeni są związani, oraz z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Wykres nr 40
Uczestnictwo w stowarzyszeniach według profilu uczelni
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Wykres nr 41
Uczestnictwo w stowarzyszeniach z podziałem na kobiety i mężczyzn

Spośród objętych rozpoznaniem nauczycieli akademickich uczelni o profilu specja
listycznym wszyscy profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy zadeklarowali 
przynależność do jakiegoś towarzystwa bądź stowarzyszenia. Pośród uczonych uczelni 
humanistycznych do stowarzyszeń przynależy najwięcej profesorów, a w grupach 
doktorów habilitowanych, doktorów i magistrów odsetek uczestnictwa kształtuje się na 
podobnym poziomie. Jedynie na uczelniach o profilu technicznym na czoło w tym 
zakresie wysuwa się grupa profesorów i doktorów habilitowanych. Grupą najsłabiej 
obecną w stowarzyszeniach są magistrzy uczelni o profilu specjalistycznym.

Analiza uczestnictwa w stowarzyszeniach z uwzględnieniem płci badanych wska
zuje, że nie ma większych różnic ilościowych między działaniami tego typu podejmo
wanymi przez kobiety czy mężczyzn. W grupie profesorów odsetek ten jest taki sam, 
pośród doktorów habilitowanych i doktorów nieznacznie więcej mężczyzn jest zaanga
żowanych w działalność stowarzyszeniową, a w grupie magistrów, nieznacznie więcej 
kobiet.

Nauczyciele akademiccy należą do różnych towarzystw, często do kilku jednocze
śnie. W grupie badanych pojawili się uczeni, którzy zadeklarowali przynależność na
wet do siedmiu stowarzyszeń jednocześnie. Do więcej niż jednego stowarzyszenia 
przynależą w większości profesorowie i doktorzy habilitowani, magistrzy zaś należą 
zwykle do jednego.

Dla pełnego scharakteryzowania obszaru aktywności stowarzyszeniowej uczonych 
należałoby przytoczyć wszystkie wymienione przez badanych przykłady. Wielość 
odpowiedzi nie pozwala jednak na ich ukazanie. Posłużono się więc następującymi 
kategoriami stowarzyszeń: naukowe, społeczne, kulturalne, regionalne, zawodowe 
(branżowe) oraz hobbistyczne. Spośród badanych nauczycieli akademickich 90,3% 
zadeklarowało przynależność do stowarzyszeń i towarzystw naukowych, takich jak: 
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Akademic
kie Towarzystwo Andragogiczne, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Ludowe 
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Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Polskie Towarzystwo Pedagogiki Porównawczej, 
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 
Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie 
Towarzystwo Transplantacyjne, Polskie Towarzystwo Zwalczania Zakażeń Szpital
nych, Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne, 
Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, Małopolskie 
Towarzystwo Ornitologiczne, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Polskie Towarzy
stwo Botaniczne, Polskie Towarzystwo Leśne, Polskie Towarzystwo Geograficzne, 
Polskie Towarzystwo Geosynoptyków, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie To
warzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej, Polskie Towarzystwo Technologii 
Żywności, Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 
Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego. Wielu badanych wymieniało także 
Komisje Polskiej Akademii Nauk, np. Komisję Nauk Ekonomicznych PAN, Komisję 
Geodezji PAN, Komitet Geodezji PAN, Komisję Historyczną PAN, Komitet Nauk 
Prawnych PAN, Komitet Nauk Politycznych PAN, Komisję Nauk Pedagogicznych 
PAN. Aż 26,3% badanych potwierdziło przynależność do stowarzyszeń zawodowych, 
takich jak: Towarzystwo Asystentów AP, Towarzystwo Asystentów UJ, Towarzystwo 
Asystentów AGH, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Przemysłu Hutniczego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mecha
ników Polskich, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Prze
mysłu Naftowego i Gazowniczego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzy
szenie Geodetów Polskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Związek Polskich 
Artystów Plastyków, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. 17,7% badanych wymieniło 
stowarzyszenia społeczne: Polski Związek Głuchych, Polskie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych, Krąg Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, Fundacja „Dziecięce Listy do Świata”, Klub Inteligencji Katolickiej, 
Towarzystwo Przyjaciół KUL, Stowarzyszenie Akademickie BECZKA, Polska Akcja 
Humanitarna, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta. Nadto 
17,2% badanych nauczycieli akademickich należy do stowarzyszeń kulturalnych, po
śród których wymienić można: Stowarzyszenie „Kuźnica”, Towarzystwo Muzeum 
Tatrzańskiego, Klub Związków Twórczych, Towarzystwo Przyjaciół Książek, Cen
trum Kultury Katolickiej, Fundusz Misyjny, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. 
Do stowarzyszeń regionalnych przynależy 5,4% (Towarzystwo Miłośników Krosna, 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mieleckiej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Wspól
nota Olska, Towarzystwo Przyjaciół Orawy), a do stowarzyszeń hobbistycznych 3,8% 
(Akademicki Klub Grotołaza, Polski Związek Karate, Stowarzyszenie Miłośników 
Witraży, Koło Przyjaciół Harcerstwa, Związek Kynologiczny, Stowarzyszenie Arty
stów przy AP, Polski Związek Wędkarski, Polski Związek Łowiecki, Polski Związek 
Filatelistyczny). Obrazuje to poniższy wykres.
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Wykres nr 42
Rodzaje stowarzyszeń, w których uczestniczą badani

Wielu uczonych należy do stowarzyszeń zagranicznych i międzynarodowych, ta
kich jak: New York Academy of Science, Intemational Society for Minę Surveing, 
Society for Geology Applide, Intematinal Association of Genessis of Ore Deposits, 
Intemational Political Science Association, Intemational Sociological Association, 
European Assotiation of Engeneers and Geoscientists, American Assotiation of Peto- 
leum Geostientists, Societas Humboldtiana Polonorum, Society of Thoracic Surgeons, 
JOV - Międzynarodowa Organizacja Folkloru, Międzynarodowe Stowarzyszenie Lo
gopedów i Foniatrów, Międzynarodowy Komitet Audiofonologii, Europejska Akade
mia Nauk i Sztuk, Międzynarodowe Towarzystwo Geologii Stosowanej. Do organiza
cji tych należą w większości profesorowie i doktorzy habilitowani. Samodzielni pra
cownicy naukowi należą najczęściej do stowarzyszeń i towarzystw naukowych 
specjalistycznych oraz do stowarzyszeń regionalnych. Doktorzy i magistrzy częściej 
niż profesorowie i doktorzy habilitowani należą do towarzystw i stowarzyszeń zawo
dowych i kulturalnych.

3. Funkcje pełnione w stowarzyszeniach

Nauczyciele akademiccy w bardzo wielu przypadkach pełnią w stowarzyszeniach, 
do których należą, różnorodne funkcje. Przyjąć można, że jedną grupę stanowić będą 
funkcje związane z kierowaniem daną organizacją, a drugą te funkcje, które polegają 
na członkostwie w gremiach zarządczych danych organizacji. Do funkcji kierowni
czych zaliczyć można stanowisko prezesa, wiceprezesa, przewodniczącego i wice
przewodniczącego. Funkcje, które wiążąsię z przynależnością do ciał zarządczych, to: 
członek zarządu, członek komisji, członek rady programowej, członek rady naukowej, 
sekretarz, skarbnik. Pośród badanych nauczycieli akademickich 42% pełni jakieś funk
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cje w stowarzyszeniach, do których należy. W grupie badanych, najwięcej doktorów 
habilitowanych - 59% i profesorów - 51,3% pełni jakieś funkcje w stowarzyszeniach, 
do których należą. Pośród doktorów i magistrów odsetek ten wynosi kolejno 36,1% 
oraz 33,7%. Widoczne staje się więc, że doświadczenie zawodowe i naukowy autorytet 
samodzielnych pracowników naukowych predestynują do pełnienia różnorodnych 
funkcji. Ilościową analizę tych zagadnień prezentują poniższe wykresy.

Wykres nr 43
Podejmowanie funkcji w stowarzyszeniach według stopni naukowych

Wykres nr 44
Podejmowanie funkcji w stowarzyszeniach według profilu uczelni



138 Nauczyciele akademiccy a popularyzacja wiedzy

Wykres nr 45
Podejmowanie funkcji w stowarzyszeniach z podziałem na kobiety i mężczyzn

Jak pokazuje wykres nr 44, najwięcej profesorów z uczelni humanistycznych pełni 
jakieś funkcje w stowarzyszeniach. W uczelniach technicznych przodują doktorzy 
habilitowani, a w uczelniach specjalistycznych osoby z tytułem naukowym doktora 
habilitowanego i doktora. Wykres nr 45 obrazuje udział kobiet i mężczyzn w pełnieniu 
funkcji w stowarzyszeniach. W wypadku osób z tytułem naukowym profesora udział 
ten kształtuje się na podobnym poziomie, a w pozostałych grupach badanych nauczy
cieli akademickich w takie działania angażuje się znacznie więcej mężczyzn niż kobiet.

Pełnienie funkcji kierowniczych w towarzystwach i stowarzyszeniach, do których 
należą uczeni, jest bardzo istotne, gdyż w dużej mierze od kierownictwa organizacji 
zależą kierunki jej działania, jak również intensywność i częstotliwość różnych przed
sięwzięć. Zaangażowanie uczonych w działania kierownicze powoduje także podnie
sienie się prestiżu organizacji i większą przychylność otoczenia w stosunku do działań 
podejmowanych przez jej członków.

4. Rodzaje działań podejmowanych w stowarzyszeniach

Pracownicy naukowi należą głównie do towarzystw i stowarzyszeń naukowych, 
które są ważnym ogniwem ruchu naukowego. Organem naczelnych tych organizacji 
jest Rada Towarzystw Naukowych. Ponad połowa stowarzyszeń ma swoje siedziby 
w ośrodkach akademickich. Pracami towarzystw objęte są, jak podaje J. Ławrynowicz, 
nauki humanistyczne, społeczne, przyrodnicze, techniczne, ścisłe, rolnicze i medycz
ne1 1 2. Działalność towarzystw naukowych przebiega najczęściej w pięciu podstawowych 

1 J. Ławrynowicz, O kierunkach i warunkach działalności towarzystw naukowych ogólnych i regional
nych, „Nauka Polska”, 1993, nr 4, s. 82.
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kierunkach: prace badawcze, działalność wydawnicza, organizacja życia naukowego, 
upowszechnianie nauki oraz współpraca naukowa z zagranicą. Prace badawcze, jak 
podaje J. Ławrynowicz, realizowane są najczęściej przez regionalne towarzystwa na
ukowe działające poza ośrodkami akademickimi i łączą się z wykonywaniem eksper
tyz. Działalność wydawnicza umożliwia członkom towarzystw, zwłaszcza młodym 
adeptom nauki, publikowanie dorobku naukowego. Do działalności określanej jako 
organizowanie życia naukowego zaliczyć można organizowanie sesji naukowych, kon
ferencji i sympozjów. Do upowszechniania nauki należy organizowanie odczytów popu
laryzujących osiągnięcia naukowe, publicystyka naukowa, dokształcanie i doskonalenie 
zawodowe oraz przekazywanie wyników badań do praktyki. Współpraca naukowa 
z zagranicą polega najczęściej na kontaktach dwustronnych z członkami towarzystw, 
współpracy na konferencjach naukowych oraz wymianie wydawnictw naukowych.

Spośród badanych nauczycieli akademickich większość osób należących do towa
rzystw lub stowarzyszeń angażuje się szczególnie w pewne działania tych organizacji 
(56,8%). Działania, w które angażują się uczeni, pogrupować można na: organizacyjne 
- 68,8% badanych deklarujących podejmowanie się jakichś działań, naukowe - 55,8%, 
szkoleniowe - 23,9%, promocyjne - 20,3% i redakcyjno-edytorskie - 8%. Graficznie 
prezentuje to poniższy wykres.

Wykres 46
Rodzaje działań podejmowanych w stowarzyszeniach

Do działań organizacyjnych zaliczyć można: organizowanie konferencji i sympo
zjów, kongresów, zebrań roboczych, wycieczek naukowych, organizowanie spotkań 
autorskich, wystaw i innych. Wśród działań naukowych wymieniano: konstruowanie 
i prowadzenie projektów badawczych, projektowanie działalności naukowej i badaw
czej stowarzyszenia, udział w konferencjach naukowych, przygotowywanie wykładów, 
odczytów i prelekcji. Do działalności szkoleniowej zaliczyć można: zajęcia prowadzo
ne na różnorodnych kursach i szkoleniach, prowadzenie zajęć warsztatowych, prowa
dzenie wykładów i odczytów, prowadzenie zajęć seminaryjnych dla członków lub 
sympatyków stowarzyszenia, udział w pracach komisji kwalifikacyjnych. Działania 
promocyjne skupiały się wokół prowadzenia spotkań, organizowania zebrań otwartych, 
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zajmowania się przygotowywaniem materiałów reklamowych. Za działania redakcyj- 
no-edytorskie uznać można tłumaczenie obcojęzycznych publikacji, przygotowywanie 
publikacji, redagowanie periodyku stowarzyszenia, recenzowanie publikacji. Poza 
wymienionymi kategoriami znalazły się jednostkowe działania, które określić można 
jako rekreacyjne - udział w wycieczkach, spotkaniach towarzyskich, artystyczne - 
śpiew, mastering nagrań koncertowych, oraz charytatywno-pomocowe, skierowane na 
organizowanie pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 
i życiowej, potrzebujących.

5. Zaangażowanie nauczycieli akademickich w działania
o charakterze politycznym

W podjętym rozpoznaniu badawczym autorka chciała się także dowiedzieć, w ja
kim stopniu i zakresie nauczyciele akademiccy angażują się w działania o charakterze 
politycznym. W szczególności dotyczyło to przynależności do ugrupowań politycz
nych, pełnienia funkcji w tego typu organizacjach, sposobów wspierania partii poli
tycznych oraz uczestniczenia w działaniach na szczeblu samorządowym. Pytania o te 
sprawy spotkały się u większości respondentów z bardzo nieprzychylnym przyjęciem, 
ponieważ kwestie te były traktowane jako osobiste i poufne.

Badani odpowiadali w większości, że nie należą do żadnego ugrupowania politycz
nego i że w działania tego typu zazwyczaj się nie angażują. W badanej grupie 24,7% 
respondentów odpowiedziało, że należy do partii bądź wspiera (nie przynależąc) dzia
łania określonej opcji politycznej. Spośród badanych najwięcej osób z tytułem doktora 
habilitowanego angażuje się w działania o charakterze politycznym - 36,4%. W grupie 
doktorów 31,1% badanych potwierdziło podejmowanie takich działań, 23,2% w grupie 
magistrów i jedynie 17,6% w grupie profesorów (obrazuje to wykres nr 47). Wspiera
nie działań o charakterze politycznym, jak pokazuje wykres nr 49, jest domeną kobiet 
(35,8% badanych kobiet, 16,1% mężczyzn). Na uczelniach o wyszczególnianych pro
filach, co widać na wykresie nr 48, w działania tego typu angażują się osoby z różnymi 
stopniami naukowymi. Na uczelniach humanistycznych przodują magistrzy, na uczel
niach technicznych doktorzy habilitowani, a na uczelniach o profilu specjalistycznym 
takimi działaniami zajmują się tylko profesorowie.

Wypowiedzi o przynależności do ugrupowań politycznych wykazały najliczniejszy 
udział badanych nauczycieli akademickich w partiach prawicowych (Akcja Wyborcza 
„Solidarność”, Liga Polskich Rodzin, Ruch Odbudowy Polski, Zjednoczenie Chrze- 
ścijańsko-Narodowe). Prócz tych ugrupowań wymieniany był ponadto Sojusz Lewicy 
Demokratycznej i Unia Wolności.
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Wykres nr 47
Zaangażowanie w działania o charakterze politycznym według stopni naukowych

Wykres nr 48
Zaangażowanie w działania o charakterze politycznym według profilu uczelni
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Wykres nr 49
Zaangażowanie w działania o charakterze politycznym z podziałem na kobiety i mężczyzn

Znacznie większy udział uczonych niż przynależność do ugrupowań politycznych 
zaobserwowano we wspieraniu darzonych sympatią partii politycznych, bez deklaro
wanej przynależności do nich. Tego rodzaju wsparcie przybierało formy publicznego 
opiniowania programu i kierunków działalności, powoływania się na program ugrupo
wania, organizacji i uczestnictwa w spotkaniach wyborczych, doradztwa i pomocy 
w projektowaniu działań, wspierania finansowego, uczestnictwa w zjazdach, konferen
cjach i sympozjach,

Z przeprowadzonych badań wynika, że znakomita większość uczonych nie anga
żuje się w sprawy polityczne, a co za tym idzie, słabo włącza się w działalność o cha
rakterze publicznym. Według autorki, nauczyciele akademiccy, jako osoby obdarzone 
dużym zaufaniem społecznym, cieszące się powszechnym uznaniem i autorytetem, 
winny przejawiać postawy bardziej zaangażowane w kwestie publiczne. Pewnego ro
dzaju „wycofanie” i zamknięcie się jedynie w działalności zawodowej może być po
wodowane niestabilnością polskiej sceny politycznej, jak również nieufnością i nie- 
przychylnością środowiska naukowego w stosunku do osób, które zaangażują się 
w działalność polityczną. Innym powodem może być brak czasu na aktywność tego ro
dzaju, wynikający z dużego zaangażowania się w działalność naukową i dydaktyczną.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdzić można, że częste wydaje 
się zjawisko unikania angażowania się przez młodych pracowników naukowych 
w działania o charakterze społeczno-politycznym. Zdolni i utalentowani młodzi ludzie, 
zwłaszcza przedstawiciele nauk ścisłych, nie chcą zajmować odpowiedzialnych i cza
sochłonnych stanowisk społeczno-politycznych i administracyjnych, gdyż interesuje 
ich (jak wynika z wypowiedzi badanych) głównie działalność na polu naukowym.



VIII. Współcześni organizatorzy działań 
popularyzatorskich w Polsce

1. Rola uczelni wyższych w działalności popularyzatorskiej
- studia otwarte

Ważnym kierunkiem we współczesnej działalności popularyzatorskiej winno być sil
niejsze rozwijanie kształcenia niestacjonarnego przez uczelnie wyższe. Idea kształcenia 
otwartego, jak podaje E. Regulska, pojawiła się w pedagogice pod koniec XIX wieku 
i związana była z angielskimi i amerykańskimi koncepcjami popularnych kursów uni
wersyteckich oraz studiów niezależnych. W obrębie tej idei wyróżnić można studia nie
zależne, zdalne i korespondencyjne oraz kształcenie nieformalne. Większość z tych ini
cjatyw skierowana jest na umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom, które nie mogą 
z różnych przyczyn podjąć nauki w systemie tradycyjnym. Daje także wszystkim zainte
resowanym możliwości aktualizowania posiadanych informacji. Zdefiniowanie pojęcia 
„studia otwarte” jest, według E. Regulskiej, bardzo trudne, ponieważ istnieje wiele od
mian działalności tego typu. Niektóre z tych uczelni są otwarte tylko w sensie prze
strzennym, inne natomiast dają swobodę w kwestiach rekrutacji i indywidualnych prefe
rencji co do programu nauczania i tempa studiowania uczących się tam słuchaczy. Ideal
na formuła kształcenia otwartego powinna przybrać cechy kształcenia ustawicznego, 
otwartego i, jak pisze E. Regulska, być skierowana do ludzi na wszystkich poziomach 
wykształcenia, w każdym wieku i w każdym momencie ich życia1.

1 E. Regulska, Społeczne i pedagogiczne Junkcje uniwersytetów otwartych, PWN, Warszawa-Łódź 
1990, s. 44.

2 Regulamin Technicznego Uniwersytetu Otwartego przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Uniwersytety otwarte jako odrębne instytucje zaczęły powstawać w latach siedem
dziesiątych. Stanowiły miejsca, w których zapewniano wszystkim chętnym możliwość 
optymalnego rozwoju intelektualnego. Pierwszym był angielski Uniwersytet Otwarty, 
któremu królowa Elżbieta II w 1969 roku nadała kartę nowej uczelni. Idea uniwersy
tetu otwartego stała się obecnie niezwykle popularna na całym świecie i obejmuje nie 
tylko uczelnie, ale także włącza do swoich przedsięwzięć radio i telewizję oraz przeka
zy internetowe.

Przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie działa powołany dla uczczenia ju
bileuszu 70-lecia uczelni, Uchwalą Senatu AGH z dnia 29 czerwca 1989 r., Techniczny 
Uniwersytet Otwarty, zwany dalej TUO. „Zadaniem TUO jest działalność zmierzająca 
do ciągłego poszerzania i aktualizacji wiedzy społeczeństwa oraz rozwijania indywidu
alnych uzdolnień i zainteresowań uczestników1 2. Tak brzmi drugi punkt regulaminu 
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Uniwersytetu. Nad działalnością Uniwersytetu czuwa kierownik, który wybierany jest 
spośród nauczycieli akademickich AGH, oraz powoływana na jego wniosek przez 
rektora Akademii Rada Programowa. Kierownik sprawuje opiekę merytoryczną nad 
działalnością TUO i koordynuje pracę członków Rady, którzy przygotowują programy 
wykładów. Wydatki związane z działalnością TUO ponosi AGH (wynagrodzenie kie
rownika i wykładowców).

Niemal wszystkie zajęcia Technicznego Uniwersytetu Otwartego odbywają się 
w soboty pomiędzy godziną 9.00 a 14.00 w półtoragodzinnych blokach zajęciowych 
z kwadransowymi przerwami. Nieliczne pojedyncze wykłady realizowane są w piątki 
w godzinach popołudniowych. Większość zajęć odbywa się w auli budynku głównego 
Akademii Górniczo-Hutniczej, uczelnia zapewnia także obsługę techniczną w salach 
wykładowych.

Uniwersytet Otwarty prowadzi swoją działalność poprzez Wykłady Powszechne 
oraz system Cykli Tematycznych, które prowadzone są przez dwa semestry i prezentują 
współczesne zagadnienia z określonej dziedziny wiedzy reprezentowanej w AGH. 
Układ taki umożliwia wprowadzanie do harmonogramu zajęć z zakresu różnorodnej 
problematyki, dotyczącej zarówno spraw ogólnych, jak i specjalistycznych. W roku 
akademickim 2000/2001 prowadzone były wykłady w następujących blokach tema
tycznych: „Informatyka” oraz „Nauka, technika a jakość życia”. W poprzednich latach, 
dla przykładu, wiodącymi blokami tematycznymi były: historia górnictwa i hutnictwa, 
elektronika, medycyna, ochrona środowiska, politologia czy technika a środowisko 
człowieka. W bloku tematycznym „Informatyka” omawiane były zagadnienia dotyczą
ce: Internetu, cywilizacji informacyjnej, systemów operacyjnych, komputerowych baz 
danych, sztucznych sieci neuronowych i innych zagadnień szczegółowych. W bloku 
tematycznym „Nauka, technika a jakość życia” pojawiły się natomiast takie zagadnienia, 
jak: ewolucja wszechświata, przeciwdziałanie ujemnym wpływom autostrad, satelitarne 
systemy nawigacyjne, problematyka związana z członkostwem Polski w strukturach Unii 
Europejskiej, problematyka globalizacji, szkodliwość metali ciężkich, monitoring zanie
czyszczeń powietrza, roślinność modyfikowana genetycznie, biotechnologia. Niektóre 
spotkania poświęcone były prezentacji dorobku studenckich kół naukowych bądź wi
zytom w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET.

Uczestnikiem TUO może być, jak czytamy w regulaminie, każdy, kto wyrazi chęć 
systematycznego uczęszczania na zajęcia. Od osób, które uczestniczą w Wykładach 
Powszechnych, nie jest wymagane wykształcenie na określonym poziomie, od osób, 
które chcą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w systemie Cykli Tematycznych, 
wymagane jest ukończenie szkoły średniej. Z rozmowy z kierownikiem TUO i z osobą 
prowadzącą sekretariat autorka pracy dowiedziała się, że w szczególnych przypadkach, 
przy zapisywaniu osób na cykle wykładów, warunek ten jest pomijany (przykładem 
mogą być grupy młodzieży szkół średnich). O przyjęciu w poczet słuchaczy TUO de
cyduje kolejność zgłoszeń, chociaż pierwszeństwo mają nauczyciele szkół wszystkich 
szczebli i osoby związane z AGH. Obecnie największą grupą uczestników zajęć 
w TUO są byli pracownicy AGH, emerytowani nauczyciele i młodzież szkolna.

Według regulaminu, do obowiązków uczestników zajęć TUO należy stosowanie się 
do zarządzeń kierownika, aktywny udział w zajęciach, przestrzeganie lojalności kole
żeńskiej oraz okazywanie szacunku dla uczelni, w ramach której zdobywają wiedzę. 
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Słuchacze, którzy uczestniczyli w minimum 60% zajęć w Wykładach Powszechnych, 
uzyskują zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach i wysłuchanie wykładów. 
Osoby, które uczestniczyły w minimum 60% zajęć z Cykli Tematycznych, po wykaza
niu się zadowalającą orientacją w omawianej tematyce (o formie sprawdzianu decyduje 
kierownik), mają prawo otrzymać dyplom ukończenia Technicznego Uniwersytetu 
Otwartego.

Wykładowcami Uniwersytetu są najczęściej nauczyciele akademiccy z AGH oraz 
innych uczelni Krakowa. W roku akademickim 2000/2001 na 23 wykłady z cyklu „In
formatyka” 19 przeprowadzili pracownicy naukowi Akademii Górniczo-Hutniczej, 2 - 
pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego i po jednym pracownicy Politechniki Kra
kowskiej i Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W cyklu „Nauka, technika a jakość 
życia” przeprowadzono 45 wykładów, z czego 21 razy prezentowali swoje osiągnięcia 
pracownicy naukowi Akademii Górniczo-Hutniczej, po trzy razy pracownicy Uniwer
sytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej, dwa razy pracownicy krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych i po razie pracownicy Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej 
Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie. Czterokrotnie mogli zaprezento
wać swoje osiągnięcia przedstawiciele studenckich kół naukowych działających w AHG 
(KN Geodetów, KN Ochrony Środowiska, KN Geologów). Zapraszani byli ponadto 
przedstawiciele innych instytucji naukowych, np. Instytutu Meteorologii w Krakowie, 
Instytutu Chemii Bioorganicznej z poznańskiej PAN czy z Polskiej Akademii Medycyny. 
Prelegentami Uniwersytetu byli ponadto: marszałek województwa małopolskiego, dy
rektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie czy przedstawiciel Muzeum Czartory
skich. Dwukrotnie zaproszono do wygłoszenia wykładu nauczycieli krakowskich szkół 
średnich - Zespołu Szkół Chemicznych i V Liceum Ogólnokształcącego.

Techniczny Uniwersytet Otwarty dzięki licznym wykładom połączonym z ożywio
nymi dyskusjami stwarza możliwość aktualizacji posiadanych wiadomości i poszerze
nia wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem postępu w zakresie informatyki, fizyki 
czy humanizacji nauk technicznych. W obrębie wykładanej problematyki zwraca się 
szczególną uwagę na zaakcentowanie współpracy różnorakich nauk dla poprawy stanu 
środowiska naturalnego i jakości życia człowieka.

Kolejnym przykładem kształcenia otwartego są uniwersytety trzeciego wieku. Za
początkowane w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, prowadzone są obecnie 
przez wiele uczelni na całym świecie. Instytucje te przeznaczone są dla osób starszych. 
Uczestnicy decydują o wyborze problematyki zajęć, sami organizują imprezy arty
styczne, wycieczki, poradnictwo i pomoc koleżeńską, nawiązują także współpracę 
z innymi placówkami tego typu. Jak podaje T. Aleksander, w latach dziewięćdziesią
tych dał się zaobserwować wzrost wysiłków różnych instytucji i organizacji wokół 
organizowania i zakładania nowych placówek tego typu (Zielona Góra, Zakopane, 
Gorzów Wielkopolski, Kołobrzeg, Koszalin, Białystok, Częstochowa, Bydgoszcz, 
Olsztyn, Bielsko-Biała, Oświęcim, Leszno, Żary, Suwałki). Uniwersytety trzeciego 
wieku działają głównie w miastach, w których funkcjonują szkoły wyższe, posiadają 
kierownika, radę programową i prężnie działający samorząd słuchaczy. Placówki te 
współpracują z rozlicznymi instytucjami i organizacjami środowisk, w których działa
ją. Głównymi formami działalności tych instytucji są różnorakie zajęcia, takie jak wy
kłady, seminaria, lektoraty językowe. Uniwersytety organizują ponadto prelekcje, od
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czyty, spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusje. Słuchacze uczestniczą także w impre
zach kulturalnych, rekreacyjno-sportowych czy rozrywkowo-towarzyskich, rozwijają 
swoje zainteresowania w kołach hobbistycznych i amatorskich zespołach artystycz
nych. Częste są działania o charakterze pomocowym i charytatywnym. Instytucje te 
stały się głównym organizatorem edukacji ludzi starszych w naszym kraju, ale odgry
wają także znaczącą rolę w popularyzowaniu wiedzy w tej grupie wiekowej.

W Polsce pierwszy uniwersytet trzeciego wieku powstał w 1975 roku przy Uniwer
sytecie Warszawskim, a przy Uniwersytecie Jagiellońskim placówka tego typu działa 
od 1982 roku. Została powołana do życia decyzją senatów Uniwersytetu i Akademii 
Medycznej, po uprzednim porozumieniu między rektorami tych uczelni. Posiada status 
studium międzyuczelnianego działającego przy UJ. Zajmuje się głównie popularyzacją 
wiedzy wśród osób starszych i propagowaniem sposobów aktywnego życia w pode
szłym wieku. Prowadzi ponadto szeroko zakrojoną profilaktykę w zakresie starzenia 
się. Odbywają się wykłady z nauk humanistycznych: literatura, filozofia, psychologia, 
socjologia, historia, archeologia i historia sztuki; oraz z zakresu nauk biologiczno- 
-medycznych: budowa i schorzenia układu krążenia, układu pokarmowego i oddecho
wego. Prowadzone są ponadto zajęcia seminaryjne oraz konwersatoria językowe. Zaję
cia realizowane są przez nauczycieli akademickich niemal wszystkich instytutów Uni
wersytetu Jagiellońskiego.

W roku akademickim 1999/2000 prawie 100 osób zapisało się na różnorodne zajęcia, 
a ogólna liczba studentów, którzy uczestniczyli w zajęciach UTW, przekroczyła trzy 
tysiące (dane na maj 2000 roku)3. Co roku pojawia się wiele osób, które chcą rozpocząć 
naukę w UTW, ale równie silną grupę stanowią słuchacze z poprzednich lat, którzy rok
rocznie zapisują się na nowe cykle zajęć. Uczestnikami zajęć są w 53% osoby z wyż
szym wykształceniem, a w 47% osoby z wykształceniem średnim. W grupie słuchaczy 
dominują kobiety - 82%. Ponad połowa słuchaczy ukończyła 60 rok życia.

3 Sprawozdania roczne Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za 1999 rok.

W roku akademickim 1999/2000 słuchacze mieli możliwość wysłuchania 101 wy
kładów o tematyce humanistycznej i 42 o tematyce biologiczno-medycznej. Prowa
dzono ponadto seminaria z filozofii - 12 spotkań, literatury - 22 spotkania i psycholo
gii - 8 spotkań. Prócz tego funkcjonowały następujące grupy językowe: cztery grupy 
języka angielskiego, dwie języka niemieckiego, dwie języka francuskiego i jedna języ
ka esperanto. Członkowie grup językowych, obok doskonalenia swoich umiejętności, 
aktywnie pomagają w organizowaniu pobytu uniwersyteckich gości zagranicznych.

W ramach krakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonuje kilkanaście 
kół samokształceniowych, do których należy około 130 osób. W roku akademickim 
1999/2000 odbyło się w ramach tych działań 180 spotkań i wygłoszono ponad 200 
referatów. Najlepsze prace grup seminaryjnych i samokształceniowych prezentowane 
były podczas różnych konferencji naukowych.

Do działalności uczelni w zakresie studiów otwartych zaliczyć można także konfe
rencje i sesje naukowe organizowane prze różne placówki uczelniane, których wykłady 
i posiedzenia są w większości niepłatne, a mogą w nich uczestniczyć wszyscy zaintere
sowani.
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2. Zaangażowanie uczelni wyższych w festiwale nauki

B. Suchodolski wyraził pogląd, iż w tak dynamicznie rozwijającej się cywilizacji 
naukowej należy odchodzić od tradycyjnej popularyzacji nauki na rzecz nowoczesnego 
upowszechniania. W pojęciu popularyzacji mieściło się bowiem jak dotąd prezentowa
nie społeczeństwu wyników badań naukowych, z wyraźnym podziałem na tych, którzy 
naukę uprawiają, i na tych, którym się w przystępny sposób wyniki owych badań prze
kazuje. Nowoczesne upowszechnianie obejmuje zaś proces współuczestniczenia 
w rozwoju nauki4. Nauka rozwija się zbyt szybko, by upowszechnianie mogło być 
jedynie prezentacją aktualnych wyników badań. Najważniejsze jest bowiem ukazywa
nie dynamiki jej rozwoju.

4 B. Suchodolski, Nauka a świadomość społeczna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Zakład Na
rodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław 1974, s. 52.

Istotnym elementem staje się ponadto, według B. Suchodolskiego, kształtowanie 
u społeczeństwa nie tyle postaw „odbiorczych”, ile „twórczych”. Autor zwraca rów
nież uwagę na fakt, że w nowoczesnej cywilizacji opartej na nauce należałoby rozwijać 
tzw. wychowanie przez naukę. Badania w tym zakresie miałyby ukazywać nowe, waż
ne aspekty stosunku człowieka do nauki, odsłaniać nowe motywy zapotrzebowania na 
wiedzę naukową oraz nowe perspektywy rozwoju powszechnego uczestnictwa w kul
turze naukowej.

Oryginalnym kierunkiem w obszarze współczesnych działań z zakresu popularyza
cji wiedzy stały się festiwale nauki organizowane przez wiele polskich ośrodków akade
mickich. Głównym założeniem festiwali jest chęć przystępnego ukazania przydatności 
wiedzy naukowej oraz korzyści, jakie można uzyskać dzięki jej właściwemu rozwojowi. 
Równie szeroko jak korzyści dyskutowane są także zagrożenia, jakie niesie ona ze sobą, 
oraz zagadnienie odpowiedzialności za wykorzystywanie odkryć naukowych. Najstar
szym festiwalem nauki jest organizowany od ponad 10 lat Science Festival w Edynbur
gu. W Polsce pierwsza impreza tego typu została zorganizowana w Warszawie w 1997 
roku. Obecnie odbywa się w naszym kraju kilkanaście takich imprez.

Festiwale organizuje większość ośrodków akademickich, a do najbardziej znanych 
zaliczyć można: Warszawski Festiwal Nauki, Poznański Festiwal Nauki, Dolnośląski 
Festiwal Nauki, Krakowski Festiwal Nauki, Kielecki Festiwal Nauki, Łódzki Festiwal 
Nauki, Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, Szczeciński Festiwal Nauki, Lubliński Festi
wal Nauki.

Największym jest Warszawski Festiwal Nauki, który odbył się po raz pierwszy 
w 1997 roku i od tego czasu wszedł do rocznego kalendarza wielkich imprez organi
zowanych w stolicy. Inicjatywa pierwszego festiwalu narodziła się w Interdyscyplinar
nym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu War
szawskiego we wrześniu 1996 roku, a zapoczątkowana została przez prof. Davida Shu- 
gara, fizyka i biologa molekularnego. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal 
było „Porozumienie” podpisane w grudniu 1996 roku przez rektorów Uniwersytetu 
Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Po raz szósty festiwal się odbył we wrześniu 2002 roku pod hasłem „Nauka może 
być zrozumiała”. W trakcie trwania Festiwalu odbyło się około 460 różnorakich im
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prez, w tym 111 „lekcji” festiwalowych (są to minizajęcia w formie ćwiczeń, zbliżone 
do jednostki lekcyjnej, ale odbywające się w laboratoriach instytutów badawczych 
bądź uczelnianych placówkach naukowych). Impreza zawierała się w następujących 
formach: dyskusje główne, kluby dyskusyjne, wykłady, weekendowe spotkania festi
walowe z naukowcami i artystami w placówkach naukowych i kulturalnych, polegają
ce na wykładach, dyskusjach i prezentacjach, oraz „lekcje” festiwalowe realizowane 
w placówkach badawczych, naukowych i kulturalnych, przeznaczone najczęściej dla 
zorganizowanych grup szkolnych. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem i co roku rozszerza swoją ofertę. W imprezie uczestniczy ponadto 
coraz większa liczba osób zainteresowanych zagadnieniami naukowymi, co motywuje 
organizatorów do rozszerzania festiwalowej oferty programowej5.

5 www.icm.edu.pl/festiwal/2002, strona Warszawskiego Festiwalu Nauki, stan z dnia 10 stycznia 2003.
6 www.5festiwal.trylion.com, strona Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, stan z dnia 10 stycznia 2003.
7 www.festiwal.uni.wToc.pl, strona Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, stan z dnia 10 stycznia 2003.

Innym przykładem jest młodszy o rok od warszawskiego Poznański Festiwal Nauki 
i Sztuki. Jest to największa w tym mieście i regionie impreza promująca środowisko 
akademickie, która również wpisała się na stałe do kalendarza ważniejszych wydarzeń 
kulturalnych Poznania. Impreza daje szansę zapoznania się z najnowszymi osiągnię
ciami nauki i dostrzeżenia jej związków z codziennym życiem oraz bezpośrednich 
spotkań z pracownikami naukowymi. W dniach 16-19 października 2002 roku odbyła 
się piąta, jubileuszowa edycja festiwalu. Impreza przebiegała pod patronatem Kole
gium Rektorów poznańskich uczelni. Hasłem festiwalu stała się sentencja „Ucz się od 
najlepszych”, która adresowana była do wszystkich osób pragnących poszerzyć swoje 
horyzonty poprzez skorzystanie z propozycji pracowników poznańskich uczelni. Roz
liczne wykłady, prezentacje i pokazy oraz zajęcia warsztatowe odbywały się w gma
chach uczelni wyższych, placówkach PAN, siedzibach instytutów naukowych, biblio
tekach i kościołach. Impreza obfitowała także w rozliczne wydarzenia kulturalno- 
-artystyczne. W ofercie festiwalowej znalazło się blisko 200 różnorodnych propozycji, 
które skierowane były zarówno do węższego, wyspecjalizowanego grona odbiorców, 
jak i do wszystkich zainteresowanych6.

Również pięcioletnią tradycją może się poszczycić Dolnośląski Festiwal Nauki or
ganizowany rokrocznie w ostatni weekend września przez uczelnie wyższe, instytuty 
Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane Wrocławia (Zakład Narodo
wy im. Ossolińskich, Ogród Zoologiczny, Muzeum Narodowe, Mensa Polska). Impre
zy organizowane są z myślą o szerokim gronie odbiorców - niezależnie od wieku 
i wykształcenia, głównie we Wrocławiu, ale także w Wałbrzychu, Ząbkowicach Ślą
skich, Legnicy oraz Jeleniej Górze. Celem festiwalu jest upowszechnienie i propago
wanie nauki oraz przybliżenie społeczeństwu problemów, jakie ona rozwiązuje. Orga
nizatorzy deklarują ponadto, że chcą uczestniczyć w procesie kształtowania społeczeń
stwa, które dysponuje coraz większym zasobem i coraz wyższym poziomem wiedzy. 
Festiwal jest jedynym i niepowtarzalnym czasem, kiedy wszyscy chętni mogą wziąć 
udział w dyskusjach z uczonymi oraz zwiedzać laboratoria i warsztaty badawcze róż
nych dyscyplin naukowych7.

Festiwal Nauki w Krakowie odbywa się od trzech lat. Pomysł imprezy powstał 
w czasie przygotowań do obchodów 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej, 

http://www.icm.edu.pl/festiwal/2002
http://www.5festiwal.trylion.com
http://www.festiwal.uni.wToc.pl
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kiedy to chciano zaprezentować szerszej publiczności działalność naukową uniwersy
tetu. Początkowo w działania festiwalowe zaangażowane były głównie jednostki uni
wersyteckie, ale z roku na rok włączają się w tę akcję kolejne uczelnie wyższe Krako
wa. Całość prezentacji odbywa się w tzw. kwartale uniwersyteckim (ulice Św. Anny, 
Jagiellońska, Gołębia i Planty), zwykle w połowie maja. W trakcie trwania imprezy 
mają miejsce różnorakie prezentacje poszczególnych uczelni i jednostek działających 
w ich strukturach. Odbywają się ponadto liczne prelekcje i wykłady z rozmaitych dzie
dzin (nauki humanistyczne i przyrodnicze), prezentacje doświadczeń naukowych oraz 
występy artystyczne i pokazy sprawnościowe w wykonaniu przedstawicieli różnych 
uczelni, które organizowane są na scenie ustawionej przed Collegium Novum - głów
nym budynkiem UJ. Podczas Festiwalu odbywa się również wiele imprez towarzyszą
cych, takich jak: wystawy, koncerty muzyczne czy spektakle teatralne. Impreza daje 
także możliwość zwiedzania obiektów i pomieszczeń uczelnianych. Jest znakomitą 
okazją spotkań wszystkich zainteresowanych z pracownikami naukowymi i przedsta
wicielami studentów poszczególnych uczelni. W odróżnieniu od innych festiwali, 
wkład studentów w organizację i przebieg imprezy jest bardzo znaczący. Prócz pre
zentacji swoich osiągnięć, poszczególne uczelnie prowadzą akcje informacyjne o kie
runkach kształcenia i zasadach rekrutacji. Z roku na rok impreza cieszy coraz więk
szym zainteresowaniem wśród zwiedzających, jak i licznych instytucji, które chcą się 
włączać w działania festiwalowe.

Kolejnym przykładem może być Kielecki Festiwal Nauki, który odbył się we wrze
śniu 2002 roku po raz trzeci. W akcję włączone zostały instytuty uczelni wyższych, 
szkoły, towarzystwa naukowe, towarzystwa społeczno-kulturalne, fundacje, redakcje 
czasopism, wydawnictwa, instytucje kulturalne i edukacyjne, muzea, biblioteki, urzędy 
i instytucje państwowe (szpitale, policja). Festiwal obejmował wykłady, dyskusje pa
nelowe i prezentacje z różnych dziedzin, wystawy i wydarzenie stałe (dostępne co
dziennie) oraz imprezy kilkudniowe. W miarę możliwości technicznych, część najcie
kawszych prezentacji i wykładów transmitowana była na żywo przez Internet. Program 
festiwalu na 2002 rok obejmował blisko 200 różnego rodzaju przedsięwzięć. W dniach 
od 6 do 15 września skorzystać można było dziennie średnio z 10-15 imprez organi
zowanych w różnych miejscach i dotyczących różnorodnej problematyki (niektóre 
wydarzenie odbywały się jednocześnie, przez co zainteresowani zmuszeni byli do do
konania wyboru zajęć, które wydawały się najbliższe ich zainteresowaniom). Wiele 
propozycji przygotowano także na drugą połowę września, czyli już po zakończeniu 
zasadniczej części festiwalu8.

8 „Święto Kielc. III Kielecki Festiwal Nauki”. Program 6-15 września 2002.

Krótszą tradycję ma Festiwal Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi, który odbył się 
w kwietniu 2002 roku po raz drugi. Celem imprezy jest prezentacja dorobku łódzkich 
szkół wyższych oraz placówek naukowych, jak również popularyzacja najnowszych 
osiągnięć badawczych i możliwości edukacyjnych łódzkiego ośrodka akademickiego. 
Festiwal odbył się pod znamiennym hasłem „Człowiek - obawy i nadzieje”, które 
wyraża niepewność człowieka u progu XXI wieku, ale także daje nadzieję na dalszy 
rozwój ludzkości i godne życie każdego z nas. Imprezy festiwalowe zostały podzielone 
na dwie grupy: imprezy centralne (Urząd Miasta, Naczelna Organizacja Techniczna, 
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centrum miasta) oraz imprezy realizowane na terenach uczelni wyższych i instytutów 
badawczych9.

’ www.festiwal.lodz.pl, strona Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi, stan z dnia 10 stycznia 2003.
10 www.festiwal.torun.pl, strona Centrum Festiwalowego, stan z dnia 20 lutego 2003.
11 www.univ.terminal.pl, strona Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, stan z dnia 20 lutego 2003.
12 www.festiwal.lublin.pl, strona Lubelskiego Festiwalu Nauki, stan z dnia 20 lutego 2003.

Po raz drugi w kwietniu 2002 roku zorganizowano także Toruński Festiwal Nauki 
i Sztuki. Głównym celem organizatorów festiwalu, czyli Uniwersytetu Mikołaja Ko
pernika, Urzędu Miasta Torunia oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu, jest popu
laryzacja nauki i sztuki wśród mieszkańców miasta i regionu. Impreza umożliwia za
poznanie się z laboratoriami naukowymi i warsztatami pracy uczonych i artystów, jak 
również pozwala na poznanie naukowego punktu widzenia na wiele zjawisk życia 
codziennego. W festiwalu udział biorą nie tylko pracownicy naukowi toruńskich 
uczelni, ale także przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw i instytucji, którzy pre
zentują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztu
ką. Jak piszą organizatorzy, to właśnie odróżnia toruński festiwal od innych takich 
imprez organizowanych w polskich ośrodkach akademickich. Impreza obejmuje około 
150 różnorodnych przedsięwzięć - spotkań, prezentacji, wykładów, dyskusji, wycie
czek, wystaw, warsztatów i konkursów. Atrakcyjny program przyciągnął w ostatnim 
roku rzesze odbiorców i dzięki temu festiwal odniósł kolejny sukces ffekwencyjny 
i organizacyjny10 11.

We wrześniu 2002 roku odbyły się II Zachodniopomorskie Spotkania z Nauką or
ganizowane w Szczecinie i Koszalinie. Celem spotkań jest zaprezentowanie osiągnięć 
naukowców wymienionych ośrodków akademickich, z położeniem szczególnego ak
centu na praktyczne znaczenie nauki i możliwości zastosowania jej w codziennym 
życiu. Bogata oferta wykładów, spotkań, dyskusji i różnorodnych prezentacji skiero
wana jest do szerokich kręgów odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży 
szkolnej i akademickiej. Wyższe uczelnie (Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolni
cza w Szczecinie, Politechnika Szczecińska) i inne placówki naukowe otwierają w ten 
sposób swoje drzwi dla wszystkich zainteresowanych11.

Pierwszy lubliński Festiwal Nauki zorganizowany został w październiku 2001 roku 
przy udziale Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do prezentacji 
najciekawszych osiągnięć nauki dołączono bogaty akademicki program artystyczny. Do 
uczestnictwa w imprezach festiwalowych zaproszono szerokie grono odbiorców, doro
słych, młodzież i dzieci. Szczególne zaproszenie skierowano do absolwentów lubelskich 
uczelni, aby festiwal stał się także okazją do przywołania studenckich wspomnień. Pro
gram festiwalu zawierał około 80 różnorodnych propozycji, w których każdy mógł zna
leźć coś dla siebie: od poszerzenia własnej wiedzy, poprzez doświadczenie zdumiewają
cych zjawisk, aż po możliwość „podglądnięcia” najnowszych metod i narzędzi badaw
czych. Organizatorzy starali się, aby festiwal stał się okazją do postawienia istotnych 
pytań dotyczących społecznej i cywilizacyjnej roli badań naukowych12.

Opisane przykłady nowoczesnych działań popularyzatorskich nie są jednak w wy
starczającym stopniu rozpowszechnione. Tylko niektóre duże ośrodki akademickie 
podejmują się organizacji festiwali nauki, a przecież nie jest to przedsięwzięcie nie
osiągalne dla wszystkich innych miejscowości, w których funkcjonują uczelnie wyż

http://www.festiwal.lodz.pl
http://www.festiwal.torun.pl
http://www.univ.terminal.pl
http://www.festiwal.lublin.pl
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sze. Poza tym, nie tylko ośrodki akademickie mają „monopol” na organizowanie im
prez tego typu. Festiwale mogłyby być organizowane we wszystkich miejscowościach, 
gdyby tylko znalazły się osoby gotowe poświęcić trochę swojego czasu i energii na 
działania organizacyjne, polegające między innymi na zaproszeniu prelegentów (uczo
nych, intelektualistów, artystów).

3. Działania stowarzyszeń zajmujących się organizowaniem 
popularyzacji nauki w Polsce

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych wiele stowarzyszeń powołanych do różnorod
nych działań, finansowanych przez państwo, zaprzestało swojej działalności. Powstały 
z kolei nowe, między innymi takie, które zajmują się popularyzowaniem nauki polskiej. 
Jedną z nich jest Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, która utworzona została 
w 1990 roku z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk. Współtwórcami Fundacji są: Towa
rzystwo Popierania i Krzewienia Nauk, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 
przedsiębiorstwo księgarskie ORPAN i Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego.

PFUN jest organizacją pozarządową, zajmującą się statutowo badaniami nad proce
sami i metodami upowszechniania nauki. Fundacja działa na obszarze całego kraju i za 
granicą, a jej siedzibą jest Warszawa. Nadzór nad fundacją sprawuje minister edukacji 
narodowej. Organami fundacji są zarząd i rada fundacji. W skład zarządu wchodzi 
dyrektor fundacji i co najmniej trzech członków powołanych przez radę. Rada fundacji 
składa się z co najmniej pięciu osób, a do jej głównych zadań należy „uchwalanie zle
ceń co do kierunków działalności Zarządu, wyrażanie zgody na rozpoczynanie i likwi
dowanie działalności jednostek gospodarczych Fundacji, ocena działalności meryto
rycznej i finansowej Zarządu za rok poprzedni i program na rok przyszły”13.

13 Statut Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki, & 20.
14 Tamże, & 4.
15 Tamże, & 4.

Statut określa, że głównym celem fundacji jest „upowszechnianie nauki polskiej 
w kraju i za granicą oraz upowszechnianie nauki światowej w Polsce14. Swoje cele 
fundacja realizuje poprzez

prowadzenie badań i studiów nad procesami i metodami upowszechniania nauki, prowadzenie 
działalności wydawniczej, filmowej i audiowizualnej, wykładowej i odczytowej, kursów i kon
kursów, studiów na różnych poziomach oraz realizowanie programów edukacyjnych; wspieranie 
działalności polskich placówek naukowych, towarzystw naukowych, fundacji i szkół w zakresie 
upowszechniania nauki; udzielanie pomocy zagranicznym organizacjom podejmującym upo
wszechnianie swych osiągnięć naukowych w Polsce; organizowanie systemów informacji o osią
gnięciach nauki, ważnych dla procesów upowszechniania; pomoc pracownikom nauki i innym 
osobom podejmującym wysiłki w zakresie upowszechniania i popularyzacji nauki dzięki udziela
niu stypendiów i innych rodzajów pomocy finansowej, poprzez udzielanie pomocy materialnej 
i technicznej niezbędnej dla działalności w tej dziedzinie, oraz przez pomoc w uzyskiwaniu sty
pendiów na studia za granicą, bądź przyznawanie nagród15.
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Na zamówienie Komitetu Badań Naukowych, w połowie lat dziewięćdziesiątych 
PFUN opracowała raport na temat systemu upowszechniania nauki w Polsce oraz 
wspólnie z Radą Upowszechniania Nauki PAN ekspertyzę na temat upowszechniania 
nauki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskiej Akademii Nauk. Eks
pertyzy te wykazały, że poziom powszechnego rozumienia nauki w naszym kraju jest 
bardzo niski. Wobec ciągłych niedoborów środków finansowych na badania naukowe, 
upowszechnianie nauki zeszło na daleki plan i stało się dla większości środowiska 
naukowego zajęciem marginalnym. Za taki stan rzeczy, prócz wyraźnego braku środ
ków finansowych, odpowiada nadto niewłaściwa polityka odpowiednich resortów 
i innych jednostek działających w obszarze nauki, a także konserwatyzm środowiska 
naukowego. Rozliczne inicjatywy fundacji mają przełamać taki stan rzeczy i sprawić, 
by nauka i edukacja były powszechnie w społeczeństwie rozumiane i akceptowane.

Wiodącymi projektami fundacji, sformułowanymi pod wpływem powyżej opisa
nych badań, są: Uruchomienie Telewizyjnego Uniwersytetu Otwartego oraz Multime
dialnego Uniwersytetu Otwartego (telewizja interaktywna i Internet). Wzrost zaintere
sowania kształceniem na poziomie uniwersyteckim, jak również wyniki raportu na 
temat dostępności wyższego wykształcenia, opracowanego przez ekspertów z Uniwer
sytetu Warszawskiego na zlecenie MEN, stały się kolejnymi impulsami do podjęcia 
działań na rzecz powyższych projektów. Celowość powołania TUO potwierdzona zo
stała wynikami badań OBOP z listopada 2000 roku, z których wynikało, że 7% Pola
ków zainteresowanych jest bezpośrednio uczestnictwem w Telewizyjnym Uniwersyte
cie Otwartym, a 45% jest gotowych oglądać programy Uniwersytetu ze względów 
poznawczych. Nie jest to idea nowa, ale pomimo wielu poprzednich prób realizacji nie 
wyszła jak na razie w Polsce poza etap prac przygotowawczych. Obecny projekt był 
wielokrotnie dyskutowany na forum PAN oraz podczas spotkań z prezydentem RP czy 
władzami Telewizji Polskiej SA. Inicjatywa została ponadto pozytywnie zaopiniowana 
przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, a projektowi poświęcono nawet zebranie 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w wyniku którego KRRiT pozytywnie odniosła 
się do koncepcji powołania przez Zarząd TVP SA Telewizyjnego Uniwersytetu 
Otwartego przy udziale ośrodków telewizji regionalnych. Pomimo szczegółowo opra
cowanych celów kształcenia, zasad rekrutacji, programu, struktury i toku studiów, 
przedsięwzięcie nie zostało jeszcze uruchomione.

Inną inicjatywą jest powołanie Multimedialnego Uniwersytetu Otwartego, w któ
rym uzupełnieniem przekazu telewizyjnego byłby przekaz internetowy. Przewidywano 
wspomaganie procesu dydaktycznego tradycyjnymi podręcznikami, ale wymiana in
formacji pomiędzy nauczycielem a uczniem miałaby się odbywać za pośrednictwem 
satelitarnych anten nadawczo-odbiorczych lub za pośrednictwem Internetu.

Z inicjatywy prezydenta RP i fundacji uruchomiono projekt „Internet w szkołach”, 
który jest jedynym ogólnopolskim przedsięwzięciem finansowanym ze środków poza
budżetowych, umożliwiającym wyposażenie placówek oświatowych w kompletne 
pracownie internetowe. W latach 1999-2001 udało się stworzyć na terenie całego kraju 
118 laboratoriów komputerowych. W ramach programu organizowane są także kon
kursy. W 2002 roku przeprowadzono konkurs „Ekonomia internetowa na polskich 
uczelniach”, a w 2001 oraz w 2002 roku odbyły się dwie edycje konkursu „EuroSzkoła 
w Internecie”.
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Polska Fundacja Upowszechniania Nauki wraz z Towarzystwem Popierania 
i Krzewienia Nauk ustanowiły w 1994 roku nagrodę im. Hugona Steinhausa, światowej 
sławy polskiego matematyka, profesora Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu 
Wrocławskiego, wielkiego popularyzatora zagadnień matematycznych, przyznawaną 
w dziedzinie upowszechniania i popularyzacji nauki. Celem nagrody jest uhonorowa
nie osób zajmujących się działalnością tego typu, jak również zainteresowanie ludzi 
nauki zagadnieniami popularyzacji. Istotne staje się także przekonanie społeczeństwa, 
że nauka jest ważna i potrzebna, oraz że zagadnienia, którymi zajmują się naukowcy, 
mogą być w sposób zrozumiały i ciekawy przedstawiane laikom. Nagroda przyznawa
na jest corocznie, przemiennie w trzech dziedzinach działalności związanej z populary
zacją nauki: za najlepszą książkę popularnonaukową polskiego autora z dowolnej dzie
dziny wiedzy opublikowaną w Polsce w ciągu ostatnich lat, za wybitną działalność 
organizacyjną w zakresie upowszechniania nauki oraz za wybitne osiągnięcia w upo
wszechnianiu nauki w prasie radiu i telewizji.

Zgodnie ze statutowymi założeniami fundacja prowadzi działalność filmową i wy
dawniczą. Jest współproducentem filmów i seriali popularnonaukowych oraz progra
mów naukowych i edukacyjnych realizowanych dla telewizji. Dzięki wsparciu finan
sowemu PFUN ukazało się na polskim rynku wydawniczym kilkadziesiąt wartościo
wych i ważnych publikacji naukowych i popularnonaukowych. Ponadto fundacja 
wydaje własne publikacje (katalogi, wydawnictwa encyklopedyczne, tłumaczenia ra
portów).

Fundacja jest także współorganizatorem konferencji naukowych i dyskusji panelo
wych, podczas których podejmowana jest problematyka popularyzacji nauki.

Fundacja jest ponadto współorganizatorem popularnych imprez naukowych, takich 
jak warszawski Piknik Naukowy i Festiwal Nauki w Warszawie. W czerwcu 1997 roku 
Polskie Radio BIS wraz z PFUN i PAN, przy udziale władz Warszawy i KBN, zorga
nizowało po raz pierwszy na rynku Nowego Miasta w Warszawie Piknik Naukowy. 
Impreza odbywa się co roku i cieszy się coraz większą popularnością. Zarówno w dni, 
kiedy „lał się z nieba żar”, jak i w dni deszczowe, zainteresowani przybywali tłumnie 
na zorganizowane podczas pikniku pokazy. Można było wraz z naukowcami wziąć 
udział w rozlicznych eksperymentach, uczestniczyć w konkursach bądź skorzystać 
z wielu innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Pomimo ludycznej for
muły popularyzacji nauki w piknikach uczestniczą liczne placówki naukowe, instytuty 
badawcze, muzea, wydawnictwa itd. Na ostatniej imprezie Polska Akademia Nauk 
zaprosiła zainteresowane osoby na spotkania z członkami Akademii, organizując pre
zentację w ramach tzw. Salonu Uczonych.

W związku z tym, że imprezy popularnonaukowe (chociażby festiwale nauki) cie
szą się dużym zainteresowaniem społeczeństwa, fundacja występuje z nową inicjaty
wą. By nie organizować jedynie doraźnych, krótkotrwałych imprez, rozpoczęto stara
nia o stworzenie w Warszawie pierwszego interakcyjnego centrum nauki pod nazwą 
„Eksploratorium”. Większość przedsięwzięć popularnonaukowych organizowanych 
w naszym kraju opiera się na biernym udziale społeczeństwa w uzyskiwaniu odpowie
dzi na nurtujące ich pytania. Jak dowiodły badania w wielu innych krajach, formy te 
nie przynoszą najlepszych rezultatów. Najbardziej skuteczne jest bowiem przekazywa
nie informacji o nauce na drodze czynnego udziału zainteresowanych w działaniach 
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o charakterze eksperymentalnym. W wielu krajach stworzono miejsca, gdzie istnieje 
możliwość bezpośredniego uczestniczenia w doświadczeniach naukowych, w wyko
nywaniu zadań technicznych, w imprezach łączących poznanie naukowe z działalno
ścią kulturalną. Instytucje te noszą różne nazwy: domy nauki, miasteczka nauki, eks- 
ploratoria. Gdyby udało się stworzyć polskie eksploratorium, finansowaniem takiej 
instytucji musieliby się zająć sponsorzy, którzy dzięki zaangażowanym środkom two
rzyliby sobie możliwości prezentowania i testowania swoich produktów jako ekspo
natów. Na takie przedsiębiorstwa PFUN liczy i zachęca do współpracy.

Upowszechnianiem nauki w Polsce zajmuje się ponadto Centrum Upowszechniania 
Nauki Polskiej Akademii Nauk, placówka, która działa od 1988 roku. Zakres działal
ności instytucji zawiera badania nad stanem, kierunkami, metodami i formami upo
wszechniania nauki w Polsce i innych krajach, kształcenie i doskonalenie kadr oraz 
upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki. Obecnie strukturę CUN tworzą: zespół 
zajmujący się metodologią upowszechniania nauki oraz zespół zajmujący się transfe
rem technologii z placówek naukowych PAN do praktyki gospodarczej. Centrum 
wzięło na siebie ponadto obowiązki związane z obsługą informacyjną popularyzacji 
i promocji nauki polskiej. Służą do tego rozliczne bazy danych zawierające projekty 
badawcze PAN, uczelni i innych jednostek naukowo-badawczych. CUN nosi się po
nadto z zamiarem stworzenia bazy danych o uczonych gotowych do współpracy z me
diami w zakresie upowszechniania nauki. Trudnością jest bowiem znalezienie uczo
nych - ekspertów z różnych dziedzin, chętnych do współpracy tego typu. Obserwując 
bowiem wystąpienia uczonych w mediach, odnieść można nierzadko wrażenie, że 
kilku z nich polskie media przypisały rolę ekspertów uprawnionych do wyrażania opi
nii w obszarze różnorakich zagadnień. Inicjatywa CUN ma pozwolić dziennikarzom na 
szybkie odnajdywane ekspertów, którzy byliby gotowi do komentowania różnorodnych 
zjawisk, mieszczących się w obszarze ich zainteresowań naukowo-badawczych.

Przy Prezydium PAN działa ponadto od 1981 roku Rada Upowszechniania Nauki, 
która nie wykazuje się jednak w ostatnich latach większymi osiągnięciami w praktycz
nym zastosowaniu swoich licznych projektów i zamierzeń. Pozostają one niestety 
w większości w sferze planów.

W działania wspierające imprezy i akcje popularnonaukowe angażuje się także 
Komitet Badań Naukowych, który w myśl Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku jest 
naczelnym organem administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo- 
-technicznej państwa16. Za jedno ze swoich najważniejszych zadań uznaje „promocję 
nauki i jej osiągnięć, wiedzy oraz wykształcenia - zarówno w społeczeństwie, jak 
i wśród podmiotów gospodarczych”17.

16 Ustawa o Komitecie Badań Naukowych z dnia 12 stycznia 1991 roku, DzU z 2001 r., nr 33, poz. 389.
17 J.K. Frąckowiak, Realizacja polityki naukowo-technicznej państwa w latach 1991-94 [w:] Rola to

warzystw naukowych w rozwoju nauki polskiej w kontekście europejskim, red. W. Pfeiffer, Wyd. UMK, 
Toruń 1995, s. 49.

KBN przejął część zadań, które spoczywały kiedyś na Polskiej Akademii Nauk. 
I tak komitet popularyzuje naukę poprzez dofinansowywanie audycji telewizyjnych 
i czasopism popularnonaukowych, poprzez działalność wydawniczą, np. „Informator 
Nauki Polskiej”, katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, biuletyn KBN „Spra
wy Nauki”, katalog ofert uczelni i instytutów i inne. Wspiera także udział pracowni
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ków naukowych w konferencjach i sympozjach, promuje doroczne nagrody przyzna
wane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej zwane „Polskimi Noblami”. Wsparcie 
działań tego typu polega także na przekazywaniu środków finansowych, które są nie
zbędne dla organizacji różnorodnych imprez (np. festiwale nauki nie mogłyby się od
bywać tylko dzięki funduszom zgromadzonym przez uczelnie wyższe). Dzięki współ
pracy Komitetu Badań Naukowych z Telewizją Polską powstają dwie serie filmowe - 
Polski Nobel oraz Komitet Badań Naukowych przedstawia. Planowane jest ponadto 
podpisanie porozumienia, na mocy którego TVP rozpowszechniać będzie filmy i pro
gramy popularnonaukowe, których celem byłaby promocja nauki polskiej, upowszech
nianie wyników badań finansowanych przez KBN oraz prezentacja sylwetek polskich 
uczonych. W strukturach KBN funkcjonuje Zespół do spraw Upowszechniania Nauki 
i Informacji Naukowej. Nie jest to jednak organ decyzyjny, a jedynie opiniotwórczo- 
-doradczy (najczęściej opiniowane są wnioski o dofinansowanie różnorodnych pro
jektów).

Z powyższych prezentacji wynika, że w działalność popularyzatorską w Polsce an
gażują się w znacznej mierze uczelnie wyższe oraz instytucje statutowo zajmujące się 
działaniami tego typu. Obok wymienionych niezwykle istotną rolę odgrywają stowa
rzyszenia i towarzystwa naukowe, których niezwykle burzliwy pod względem ilościo
wym rozwój można obecnie zaobserwować. Wymienić można pośród nich wiele towa
rzystw naukowych ogólnych i specjalistycznych, ogólnokrajowych i regionalnych. 
Pojawia się także coraz więcej organizacji o charakterze naukowo-zawodowym (bran
żowym). Obecnie część znajduje się pod bezpośrednią opieką naukową i finansową 
PAN, wiele projektów szczegółowych dofinansowywanych jest przez KBN oraz przez 
władze regionalne na szczeblu wojewódzkim.

Wyszczególnienie wszystkich rodzajów towarzystw naukowych nie jest możliwe, 
ale dla pewnego stopnia usystematyzowania wyróżnić możemy za B. Suchodolskim 
stowarzyszenia specjalistyczne i wielodyscyplinowe. Specjalistyczne pokrywają bez 
mała cały obszar nauki i organizują specjalistów poszczególnych dziedzin dla zespo
łowych działań, dla problemowych dyskusji, dla wspólnoty, która jest potrzebą ludzi 
zajmujących się tą samą dziedziną wiedzy. Pojawiają się także w tej grupie towarzy
stwa o charakterze ogólniejszym (federacyjne), zrzeszające kilka specjalistycznych 
(NOT, Zrzeszenie Polskich Towarzystw Lekarskich). W grupie towarzystw specjali
stycznych możemy wyróżnić takie, które skupiają wyłącznie pracowników nauki, ta
kie, w których spotykają się uczeni i praktycy, oraz takie, które skupiają uczonych 
i miłośników danej dziedziny naukowej. Towarzystwa naukowe, które mają charakter 
branżowy, mają duże możliwości współdziałania z przemysłem w zakresie działań 
popularyzatorskich (przemysł może być źródłem finansującym wiele różnorodnych 
przedsięwzięć).

Towarzystwa naukowe ogólne (wielodyscyplinowe) często przyjmują charakter to
warzystw regionalnych. Nie jednak ze względu na swoje zainteresowania badawcze, 
ale często ze względu na siedzibę (Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk itp.). Towarzystwami regionalnymi można nazwać ta
kie, które kierują swoją działalność naukową niemal wyłącznie na kwestie dotyczące 
regionu. Mają one najczęściej wielodyscyplinowy charakter, z czego wielodyscypli- 
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nowość odnosi się najczęściej do zagadnień, które pojawiają się na danym obszarze 
bądź są szczególnie dla danego regionu ważne.

Należy jednak pamiętać, że wszelkie stowarzyszenia prowadzą szeroką działalność 
naukową, popularyzacyjno-upowszechniającą oraz społeczno-oświatową. Działania 
popularyzatorskie polegają na organizacji kursów doskonalenia zawodowego i konfe
rencji prezentujących osiągnięcia naukowe w różnych dziedzinach objętych meryto
ryczną pracą stowarzyszeń. Zajmują się również wprowadzaniem wyników badań do 
praktyki oraz organizowaniem szkół młodych adeptów danej specjalności. Wiele wy
siłku wkładają ponadto w redagowanie i wydawanie czasopism popularnonaukowych.

Dla wielu polskich towarzystw naukowych, zarówno ogólnych, jak i specjalistycz
nych, działalność o charakterze popularyzatorskim i upowszechnieniowym była nie
gdyś dominującą dziedziną pracy. I chociaż obecnie zeszła na nieco dalszy plan i oce
niana jest jako mniej zaszczytna i doniosła społecznie, to nadal znajduje się w obszarze 
działań wszystkich organizacji tego typu. Dzięki towarzystwom naukowym uczeni 
mogą się kontaktować z praktykami danych specjalności i z szerokimi gremiami od
biorców.

Należy pamiętać także, że członkowie towarzystw naukowych stanowią znaczącą 
grupę osób zaangażowanych w przedsięwzięcia o charakterze popularyzatorskim za
równo jako popularyzatorzy, organizatorzy tych działań, jak i odbiorcy. Odnajdziemy 
pośród nich pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych wielu ośrod
ków akademickich oraz sympatyków i miłośników poszczególnych dziedzin wiedzy 
z rozlicznych mniejszych miejscowości. Obecnie towarzystwa naukowe winny jeszcze 
bardziej zachęcać i wspierać swoich członków w działalności popularyzatorskiej na 
szczeblu lokalnym, gdyż działania takie cieszą się największym społecznym uznaniem. 
Odnosić się mogą do spraw społeczności lokalnej zaniepokojonej stanem miejscowego 
środowiska naturalnego, gospodarką czy jakże istotnymi kwestiami związanymi 
z udziałem Polski w strukturach Unii Europejskiej. Towarzystwa naukowe mogłyby 
także włączyć do swoich działań współpracę z jak najszerszymi grupami dzieci i mło
dzieży, poprzez organizowanie konkursów i olimpiad z poszczególnych dziedzin nauki 
oraz spotkań z uczonymi i specjalistami.

Jedne z najważniejszych form popularyzacji wiedzy do początku lat osiemdziesią
tych - prelekcje i odczyty nie należą obecnie do najpowszechniejszych. Zastąpiono je 
w większości przypadków spotkaniami z „ciekawymi ludźmi”, ekspertami i rzeczo
znawcami, przedstawicielami nauki, twórcami kultury, działaczami społeczno-poli
tycznymi bądź innymi wybitnymi specjalistami z określonej dziedziny. Przedsięwzię
cia tego typu są obecnie bardzo popularne i cieszą się dużym zainteresowaniem u od
biorców. Specyfice prelekcji, odczytu czy wykładu poświęcono więcej miejsca 
w pierwszym rozdziale pracy, teraz zaś autorka chciałaby przybliżyć współczesnych 
organizatorów działań tego typu. Są nimi najczęściej:

- instytucje kulturalno-oświatowe - biblioteki, muzea, instytucje paramuzealne (par
ki, ogrody botaniczne czy zoologiczne), galerie, domy kultury, kluby, świetlice;

- instytucje edukacyjne i naukowe - szkoły różnych szczebli, uczelnie wyższe, in
stytuty badawcze;

- instytucje administracji publicznej - instytucje rządowe, biura centralne, samo
rząd lokalny;
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- instytucje wydawnicze;
- zakłady pracy;
- kościoły i związki wyznaniowe;
- stowarzyszenia - naukowe, branżowe (zawodowe), społeczne, kulturalne;
- samorząd pracowniczy i związki zawodowe.
Inicjatywy tego typu rzadko występują samodzielnie. Najczęściej są połączone 

z większymi przedsięwzięciami o charakterze naukowym (konferencje, sympozja), 
kulturalnym (otwarcia wystaw, wernisaże, festiwale, dni kultury), promocyjnym (targi, 
dni otwarte, forum) bądź społeczno-politycznym (festyny, wiece).

W ostatnim czasie rozpowszechniły się także wykłady organizowane przez Uniwer
sytet Latający ZNAKU. Z inicjatywy tego wydawnictwa pod szyldem Uniwersytetu 
Latającego odbywają się spotkania z literatami, uczonymi i intelektualistami. Najczę
ściej działania te skierowane są na promocję nowych publikacji prelegentów. Serie 
wykładów i spotkań sponsorowane są przez media lub innych poważnych sponsorów 
strategicznych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.).

W obrębie wyszczególnionych instytucji i organizacji w działania popularyzator
skie angażuje się duża grupa nauczycieli akademickich, która zapraszana jest do orga
nizacji i realizacji różnorodnych przedsięwzięć jako eksperci i autorytety gwarantujące 
rzetelność poszczególnych działań. Instytucje zajmujące się organizowaniem różno
rodnych działań o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim w dużej mierze anga
żują nauczycieli akademickich do realizacji swoich przedsięwzięć, ponieważ mogą 
wspierać się autorytetem współpracujących z nimi uczonych.

Różnorodne działania podejmowane przez wymienione instytucje i organizacje 
zajmujące się współcześnie popularyzacją nauki w Polsce wskazywałyby na fakt, że 
w interesującym nas obszarze dużo się dzieje. Raporty i ekspertyzy, a także dokonana 
przez autorkę analiza literatury przedmiotu wskazują jednak, że nie są to działania 
wystarczające. Liczne imprezy popularnonaukowe mają charakter okazjonalny i orga
nizowane są najczęściej w dużych ośrodkach akademickich. Publikacje popularnonau
kowe obecne na naszym rynku wydawniczym są najczęściej mniej lub bardziej uda
nymi tłumaczeniami zagranicznych książek, a rodzimych wydawnictw promujących 
polskie osiągnięcia naukowe jest bardzo niewiele. Pomimo wysiłków wyszczególnio
nych instytucji i organizacji idea powszechnego rozumienia nauki w naszym społe
czeństwie nie znajduje zbyt wielu orędowników, zwłaszcza w środowisku naukowym.

Dla polepszenia zaistniałej sytuacji należałoby podjąć działania na różnych polach. 
Plany i propozycje działań poszczególnych instytucji i organizacji angażujących się 
w działania popularyzatorskie winny być ze sobą konsultowane. Niebagatelną rolę 
odegrałoby także opracowanie mechanizmów finansowania działalności tego typu, jak 
również włączenie Polski do międzynarodowych programów podejmujących proble
matykę upowszechniania nauki. Istotne wydaj e się ponadto organizowanie źródeł in
formacji o projektach badawczych i osiągnięciach naukowych polskich uczonych 
w postaci baz danych. Postuluje się, aby w popularyzację nauki włączyć w większym 
stopniu media oraz podjąć wysiłki na rzecz szkolenia kadr.

Polska Fundacja Upowszechniania Nauki uznaje następujące działania za wiodące 
w rozwijaniu działań popularyzatorskich w naszym kraju: organizowanie szkoleń, 
szeroka współpraca z mediami, wspieranie bibliotek, muzeów i organizatorów różno
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rodnych wystaw, rozwijanie informacji naukowej oraz organizacja konkursów dla 
dzieci i młodzieży. Działania te winny być podejmowane przez wiele podmiotów - od 
parlamentu i Urzędu Rady Ministrów począwszy, poprzez PAN, KBN, MENiS i inne 
resorty, aż po wszystkie uczelnie wyższe i instytucje naukowo-badawcze, społeczny 
ruch naukowy (towarzystwa i stowarzyszenia) oraz liczne organizacje pozarządowe.

Wdrożenie takich projektów wymagałoby pracy na kilku etapach. Poczynając od 
narad przedstawicieli poszczególnych instytucji i organizacji, podczas których podjęto 
by decyzję o uruchomieniu programu kompleksowych działań, w które zaangażowane 
zostałyby wszystkie możliwe instytucje i organizacje. Działanie konsolidujące wyma
gałyby ponadto powołania gremiów doradczych i opiniotwórczych, określenia zakresu 
badań nad upowszechnianiem nauki w strukturach edukacji narodowej, organizowania 
konferencji i sympozjów określających zadania mediów, muzeów, towarzystw nauko
wych i innych podmiotów działających w tym obszarze. Ważne byłoby także konsul
towanie metod popularyzowania wiedzy oraz zakresu szkolenia specjalistów. Analiza 
działań podjętych na wymienionych polach oraz ocena przeprowadzonych programów 
pilotażowych może stanowić podstawę prac nad zmianami ustawowymi i zmianami 
trybu finansowania w tym obszarze, co umożliwi z kolei wdrożenie programu działań 
popularyzatorskich w pełnej skali.

Najistotniejszym momentem tak skonstruowanego przedsięwzięcia staje się poro
zumienie między organizatorami działań w zakresie popularyzacji wiedzy, co jak na 
razie pozostaje w sferze planów.

4. Rola nowoczesnych mediów w popularyzacji nauki

Współczesna cywilizacja stawia każdą jednostkę w niezwykle trudnej sytuacji, 
wymuszającej ciągłą zmianę niemal we wszystkich sferach jej życia. Proces upo
wszechniania nauki może dopomóc w radzeniu sobie z nowymi sytuacjami, ale sam 
musi podążać za tokiem przemian. To, co było unikatowe dziesięć lat temu, staje się 
obecnie powszechnością. Przykładem mogą być przemiany w dostępności i zakresie 
posługiwania się sprzętem komputerowym, ze szczególnych uwzględnieniem usług 
teleinformatycznych.

We współczesnym świecie media stały się jedną z największych sił oddziałujących 
na jednostkę. Ich wszechobecność i dostępność powoduje, że w bardzo dużym stopniu 
kształtują one wiedzę człowieka o otaczającej go rzeczywistości. Skomplikowane 
środki techniczne, służące do zwielokrotniania informacji, wysunęły media na czołowe 
miejsce na współczesnej płaszczyźnie obiegu wiadomości. Według T. Gobana-Klasa, 
cechą charakterystyczną takiego obiegu informacji jest masowość odbioru, kiedy to 
mamy do czynienia ze skierowaniem treści do dużej liczby zróżnicowanych i prze
strzennie rozproszonych odbiorców.

Media w dużym stopniu tworzą rzeczywistość społeczną. Ustalają standardy za
chowań, normy, modele. Dostarczają wiedzy, która umożliwia ludziom orientowanie 
się w otaczającej ich rzeczywistości. Dla wielu są głównym źródłem informacji o prze
szłości i teraźniejszości. Olbrzymia popularność mediów masowych skłoniła wielu
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badaczy do refleksji nad siłą wpływu i rolą tego typu oddziaływania na społeczeństwo. 
Pomimo wielkiego wysiłku badawczego i wielu prac podejmujących interesującą nas 
problematykę, niepewność badaczy i brak konsensusu mogą się wydawać zaskakujące. 
Poglądy uczonych na temat siły mediów ewoluują. Po pierwszej fazie badań, którą 
nazwać można za T. Gobanem-Klasem wiarą we wszechmoc mediów, przyszła faza 
druga, polegająca na sprawdzaniu wcześniejszych „teorii wszechmocnych mediów” 
i wprowadzaniu, co za tym idzie, koncepcji sugerujących ich ograniczony wpływ na 
człowieka. Następnie ponownie odkryto ich siłę, by w czwartej fazie badań negocjo
wać wpływy mediów po raz kolejny.

W obrębie tych czterech faz pojawiały się liczne teorie psychologiczne, pedago
giczne, socjologiczne i kulturowe pokazujące z jednej strony dobroczynną, z drugiej 
zaś degenerującą rolę mediów.

W obrębie jednej z hipotez pojawia się pojęcie „różnic wiedzy”. Sformułowana i te
stowana empirycznie przez trzech amerykańskich badaczy - Tichenora, Donohuego 
i Oliena18 - głosi, że gdy wzrasta dopływ informacji do systemu społecznego przez 
media masowe, warstwy ludzi o wyższym społeczno-ekonomicznym statusie przy
swajają te informacje szybciej i w większym zakresie niż warstwy o niższym statusie. 
W wyniku tego różnice w stopniu poinformowania społeczeństwa raczej stają się coraz 
większe niż mniejsze. Autorzy podkreślają, że stosuje się to szczególnie do obiegu 
informacji o takim charakterze, jak sprawy międzynarodowe czy popularyzacja nauki. 
Hipoteza ta nie zakłada, że odbiorcy o niższym statusie (czyli głównie o niższym po
ziomie wykształcenia) niczego się od mediów masowych nie uczą, ale uczą się znacz
nie mniej. Powiększanie się tych różnic wynikać może również z tego, że umiejętności 
odbiorcze ludzi lepiej wykształconych są większe, że ludzie tacy są lepiej przygotowa
ni do dostrzegania i analizowania nowych problemów, a po trzecie, że mają więcej 
kontaktów społecznych, podczas których mogą dyskutować sprawy publiczne z innymi 
osobami.

18 Pisze o tym T. Goban-Klas w książce Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, 
telewizji i Internetu, PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 265.

Media są potęgą kształtującą wizerunek nauki w społeczeństwie, ale nauce nie po
święca się w nich zbyt wiele miejsca. Gazety stosunkowo od niedawna zajmują się 
regularnym przekazem informacji na temat wydarzeń naukowych. Kolumny poświęco
ne nauce zaczęły się pojawiać w prasie po sukcesach telewizyjnych programów popu
larnonaukowych - brytyjskiego Horyzont i amerykańskiego kanału Discovery. Infor
macje te przybierają jednak najczęściej charakter ciekawostki lub sensacji. Pozbawione 
są szerszego komentarza, który jak podaje R. Dunbar, towarzyszy nawet najbardziej 
błahym opisywanym przez prasę wydarzeniom politycznym.

Według raportu, opracowanego przez grupę Ad hoc powołaną przez Royal Society 
i zatwierdzonego przez radę towarzystwa, zatytułowanego Powszechne rozumienie 
nauki (The Public Understanding of Science}, media traktują problematykę związaną 
z nauką bardzo powierzchownie. Traktuje się te zagadnienia jako sensację i prezentuje 
bez głębszego kontekstu i zrozumienia tematu. Raport postuluje, aby w większym 
stopniu włączyć zagadnienia dotyczące nauki do programów ogólnych, a w progra
mach ściśle popularyzatorskich wykorzystywać różnorodne formy przekazu informacji 
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naukowych - od reportaży, poprzez seriale filmowe, do filmów biograficznych. Naj
większym osiągnięciem, celem kształtowania rzetelnego przekazu, byłoby stworzenie 
korzystnych warunków dla porozumiewania się i współpracy uczonych i dziennikarzy. 
Grupy te stawiają bowiem sobie nawzajem wiele zarzutów, a przyzwyczajenia i upór 
jednych i drugich utrudniają wyjście z impasu. Pracownicy naukowi, którzy chcą ko
rzystać ze środków masowego komunikowania, zmuszeni są nauczyć się akceptować 
ich ograniczenia i przekazywać informacje w warunkach dziennikarskich, bo niezwy
kle istotne wydaje się włączenie elementów informacji naukowej do programów ogól
nych, niezajmujących się wyłącznie nauką. To samo odnosi się do prasy codziennej, 
szczególnie w wydaniu świątecznym i magazynowym. W Stanach Zjednoczonych 
powołano specjalne służby zajmujące się przekazywaniem mediom szczegółowych 
i wyczerpujących informacji na temat coraz to nowych odkryć naukowych na organi
zowanych seminariach prasowych i zebraniach informacyjnych. Umożliwia to dzienni
karzom otrzymanie rzetelnych informacji, które mogą być rozpowszechniane.

W. Stróżewski upatruje w wykorzystaniu mediów możliwości rozszerzenia kultu
rotwórczego promieniowania uniwersytetów. Radio i telewizja miałaby pośredniczyć 
w transmitowaniu na żywo wybranych wykładów uniwersyteckich, po których wysłu
chaniu zdobywałoby się prawo do ich ustnego zaliczania przed wykładowcą. Propozy
cja koresponduje z inicjatywami podejmowanymi zarówno za granicą (liczne uniwer
sytetu telewizyjne i radiowe), jak i w Polsce. Obecnie działania tego typu zostały 
w naszym kraju zaniechane, ale pojedynczy organizatorzy próbują powrócić do pol
skich tradycji w tym zakresie.

Analizując ofertę programową polskiego radia oraz telewizji, zaobserwować można 
całkowity zanik programów edukacyjnych i popularnonaukowych. Programy i filmy 
tego rodzaju prezentowane w rodzimych mediach są najczęściej produkcjami zagra
nicznymi - amerykańskimi, angielskimi, francuskimi itp. Pomimo 153 filmów oświa
towych wyprodukowanych w 2000 roku19 polskie produkcje popularnonaukowe emi
towane przez telewizję należą do prawdziwej rzadkości (np. znakomity film przyrodni
czy Tętno pierwotnej puszczy obrazujący życie flory i fauny Puszczy Białowieskiej). 
Nieco korzystniej przedstawia się oferta programów edukacyjnych skierowanych do 
dzieci i młodzieży. Pora emisji tych audycji uniemożliwia jednak korzystanie z nich 
osobom dorosłym. Nagminnym zjawiskiem jest przy tym przypisywanie programom 
i filmom popularnonaukowym bardzo niekorzystnego czasu antenowego, który utrud
nia potencjalnemu odbiorcy skorzystanie z wielu wartościowych audycji. Wyjątek 
stanowi cykl dokumentalny Miej oczy szeroko otwarte, prezentowany w Programie 
Pierwszym Telewizji Polskiej, prezentujący wiele znakomitych zachodnich filmów 
popularnonaukowych.

19 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001 r., wyd. GUS, Warszawa 2001, s. 291.

Podobnie przedstawia się sytuacja w wypadku programów radiowych, w których 
nielicznie funkcjonujące jeszcze audycje popularnonaukowe (realizowane najczęściej 
przez ośrodki regionalne Polskiego Radia) przedstawiane są w bardzo niekorzystnych 
porach dnia. Wyjątkiem mogą być audycje realizowane przez redakcję „popularyzacji 
wiedzy” Pierwszego Programu Polskiego Radia, które nadawane są w większości 
w korzystnych porach słuchalności. Przykładem porozumienia pomiędzy Polskim Ra



VIII. Współcześni organizatorzy działań popularyzatorskich w Polsce 161

diem - Regionalną Rozgłośnią „Radio Kielce” w Kielcach a Oddziałem Regionalnym 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Kielcach jest powstały w sierpniu 1998 roku 
Radiowy Uniwersytet Powszechny TWP. Głównym jego zadaniem jest popularyzacja 
najnowszych osiągnięć nauki i kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem re
gionu świętokrzyskiego. Kadrę wykładowców stanowią wybitni uczeni z różnych cen
trów naukowych. Półgodzinne wykłady odbywają się raz w tygodniu na antenie „Radia 
Kielce”. Obejmują one zagadnienia z historii, filozofii, medycyny, biologii, ekologii, 
politologii i socjologii, a także z nauk ścisłych: astronomii, fizyki, chemii. O doborze 
tematyki oraz prelegentów decyduje Rada Programowa Radiowego Uniwersytetu Po
wszechnego.

Większość programów popularnonaukowych i edukacyjnych emitowanych jest 
w mediach publicznych, a tylko w nielicznych przypadkach nadawcy prywatni decy
dują się na prezentowanie audycji upowszechniających naukę. Dla osób pasjonujących 
się zagadnieniami naukowymi pozostają anglojęzyczne kanały prezentujące wyłącznie 
programy i filmy popularyzujące naukę, dostępne w Polsce jedynie w sieciach telewizji 
kablowych lub poprzez odbiór satelitarny.

Odrębną grupą działań opierających się na przekazie medialnym staje się udostęp
nianie wiadomości poprzez sieci teleinformatyczne, ale są one niezwykle rozproszone 
i nieobjęte jeszcze wystarczająco sprawnymi systemami wyszukiwania. Szczególnie 
odnieść to należy do polskich katalogów i polskich stron internetowych.

W 2004 roku z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji utworzony został 
pierwszy polski internetowy serwis naukowy „Nauka w Polsce”. Redagowany jest on 
przez Polską Agencję Prasową i ma charakter niekomercyjny (jest serwisem ogólnodo
stępnym i bezpłatnym dla użytkowników).

W serwisie publikowane są informacje i artykuły dotyczące najwybitniejszych 
osiągnięć polskich naukowców - nie tylko tych, którzy pracują w naszym kraju. Poza 
artykułami na tematy bieżące publikowane są portrety wybitnych postaci świata nauki 
w Polsce, najciekawsze wiadomości z życia uczelni wyższych, wybrane referaty wy
głaszane przez polskich naukowców na forum publicznym, kalendarium wydarzeń 
naukowych (konferencje, sesje, sympozja). W części głównej serwisu umieszczane są 
informacje pogrupowane w kategoriach: „człowiek” (humanistyka), „zdrowie”, „społe
czeństwo”, „przyroda”, „technika”, „kosmos”20.

20 http://www.naukawpolsce.pap.pl, strona Polskiej Agencji Prasowej, stan z dnia 25 lutego 2005.
21 http://www.atvn.pl, strona Akademickiej Telewizji Naukowej, stan z dnia 18 lutego 2005.

Portal jest skierowany do całego społeczeństwa polskiego, a w szczególności do 
młodzieży, której należy uzmysłowić, że nauka może być ciekawa, do samych na
ukowców, którzy zyskaliby orientację w tym, jakiego typu badania naukowe prowa
dzone są przez innych polskich uczonych, oraz do dziennikarzy.

Innym przedsięwzięciem jest utworzona w październiku 2002 roku nowoczesna te
lewizja o profilu naukowym ATVN, emitowana przez Internet21. Akademicka Telewi
zja Naukowa jest autorskim projektem finansowanym początkowo ze środków UE, 
obecnie dofinansowywanym przez Uniwersytet Warszawski. Jak podkreśla K. Rudow- 
ska, autorka, inicjatorka i kierownik ATVN, misją tego kanału telewizyjnego jest zor
ganizowanie internetowej multimedialnej platformy wymiany myśli polskich naukow

http://www.naukawpolsce.pap.pl
http://www.atvn.pl
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ców z naukowcami z całego świata, a także propagowanie na świecie polskiej nauki, 
osiągnięć naukowych oraz ludzi, którzy tę naukę tworzą. Mogą korzystać z niej wszy
scy i bez dodatkowych opłat.

Programy są dostępne na stronie www.atvn.pl w codziennej edycji lub w zapisie 
multimedialnym. ATVN oferuje swój program przez całą dobę, siedem dni w tygo
dniu. Trwające 30 minut audycje są powtarzane i dzięki temu mogą je obejrzeć wi
dzowie na całym świecie, niezależnie od pory dnia. Po 24 godzinach program trafia do 
archiwum i jest dostępny w każdej strefie geograficznej i czasowej. O tym, jaki pro
gram będzie emitowany danego dnia, informuje zamieszczona na stronie ramówka. 
Można też tam znaleźć informacje o programach zaplanowanych na cały miesiąc, aktu
alne wiadomości serwisowe, polecane „hity”, a także informacje o samej telewizji, 
wspierających ją sponsorach oraz linki do współpracujących z telewizją instytucji.

Szeroka oferta programowa obejmuje między innymi: programy o nowościach 
w świecie nauki, o historii nauki, o hipotezach, prezentowane są kontrowersyjne bada
nia, biografie naukowców, imprezy popularyzujące naukę, nowe publikacje książkowe. 
Przedstawiane są te zagadnienia w programach autorskich, seminariach, wywiadach 
i dyskusjach.

Od października 2002 roku ATVN wyprodukowała ponad 500 autorskich progra
mów. Około 100 spośród nich przetłumaczono na język angielski. W programach tych 
wystąpiło ponad 500 autorytetów naukowych. ATVN obejrzało do tej pory ponad mi
lion dwieście tysięcy widzów. Wśród osób korzystających z oferty programowej 
ATVN są głównie studenci i doktoranci, ale też nauczyciele i młodzież szkolna. Jej 
odbiorcy to jednak głównie naukowcy.

Na bazie ATVN, będącej już w trakcie realizacji, został zgłoszony w 5. Programie 
Ramowym Unii Europejskiej nowy projekt, dotyczący technologii streamingu, czyli 
możliwości uczestniczenia w wideotelekonferencjach za pośrednictwem Internetu.

Widzimy więc, że „potencjał” i „wielkie możliwości” mediów w obszarze działań 
popularyzatorskich i edukacyjnych w większości nie są w naszym kraju należycie wy
korzystywane. Nad przemianą takiego stanu rzeczy należałoby się gruntownie zasta
nowić i podjąć próby nakłonienia mediów publicznych do szerszego włączania się 
w działalność tego typu.

http://www.atvn.pl
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działań popularyzatorskich

1. Potrzeby w zakresie popularyzacji nauki

Nauka w życiu społecznym jest jednym z najważniejszych czynników wywołujących przemiany 
historyczne, tj. fakty, które się nie powtarzają, i otwierających przed działającą jednostką coraz 
nowsze możliwości1.

1 S. Ossowski, O nauce [w:] tenże, Dzieła, tom 4, PWN, Warszawa 1967, s. 28.
2 Tamże, s. 100-101.

Każdy nowy pogląd może się odbić na różnych dziedzinach życia jednostek i zbio
rowości, jak również wywołać potężne przemiany historyczne. S. Ossowski potwierdza 
zasadność rozróżnienia na kultury przednaukowe oraz kulturę opartą na nauce i wyróż
nia kilka charakterystycznych aspektów tej ostatniej. Nowoczesną kulturę naukową 
cechuje „stadium ciągłych zmian”, a jej dynamika jest postulatem tych, którzy ją two
rzą. Kolejną cechą kultury naukowej jest jej uniwersalność, polegająca na przenikaniu 
się zdobyczy naukowych całego świata. Umożliwia ponadto człowiekowi przekształ
canie środowiska w skali globalnej wedle własnych potrzeb, a nie przystosowywanie 
się. Wprowadza zmiany w poglądzie na świat, doprowadzając często do konfliktów 
między nauką a sferami, które przetrwały z kultur przednaukowych1 2.

Nauka, jak pisze S. Kamiński, jest tworem umysłu ludzkiego, lecz bez społeczeń
stwa nie mogłaby funkcjonować. Już dawno przestała być bowiem prywatną sprawą 
badaczy lub przywilejem małej grupy specjalistów, gdyż wymaga pracy zespołowej 
i ogromnych nakładów finansowych. Można się więc zastanawiać, jakie są społeczne 
uwarunkowania i społeczne konsekwencje uprawiania nauki.

Badacze zastanawiający się nad genezą nauki przyjmują dwie zasadnicze przyczyny 
pojawienia się tego zjawiska. Jedni uważają, że pojawienie się nauki zostało wywołane 
głównie przez ludzkie czynniki psychiczne. Człowiek z natury jest ciekawy otaczają
cych go mechanizmów i próbuje wyjaśnić zadziwiające go zjawiska teoretycznie. 
Z drugiej strony uczeni wskazują na działalność pragmatyczną, która niewątpliwie 
stanowiła i stanowi istotną podstawę działalności naukowej. Ale tylko ujmowanie tych 
dwóch czynników łącznie wydaje się słuszne.

W starożytnej Grecji i Rzymie, jak podaje S. Kamiński, nauka rozwijała się na pe
ryferiach życia społecznego, podczas gdy wiedza Egiptu związana była ściśle z tamtej
szą władzą polityczną i religijną. Średniowieczna nauka znalazła oparcie głównie 
w Kościele, ale stopniowo zaczęły z niej korzystać i władze polityczne. Mecenasami 
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nauki stawali się książęta i królowie. Od XIX wieku powiązanie nauki ze społeczeń
stwem staje się coraz ściślejsze, głównie za sprawą gwałtownego jej rozwoju i coraz 
mocniejszego oddziaływania na życie jednostek i społeczności.

Rozwój nauki jako zjawiska społecznego wywołuje wiele, często kłopotliwych na
stępstw. Jednym z najpoważniejszych jest gwałtowne pojawienie się olbrzymiej ilości 
informacji naukowo-technicznych. Pierwsze czasopismo naukowe pojawiło się, jak 
podaje S. Kamiński, w 1665 roku. W 1900 roku było ich prawie 10 tysięcy, a obecnie 
ukazuje się około 100 tysięcy czasopism czysto naukowych i trzy razy tyle tytułów 
książek naukowych rocznie. Co roku publikuje się w sumie 4,5 min artykułów z dzie
dziny techniki oraz rejestruje się 12 min odkryć i wynalazków. Żaden badacz nie jest 
w stanie śledzić wszystkiego - nawet w swojej specjalności.

Około 35% artykułów naukowych nie jest czytanych, a prawie połowa książek i artykułów, które 
codziennie przybywają na półki księgarń lub bibliotek naukowych, nie będzie nigdy przeczytana. 
Zaczęto drukować abstrakty i przeglądy tego, co się ukazuje i rejestruje. Ale i one doszły do zbyt 
wielkich rozmiarów, aby możliwe było przeglądanie ich na bieżąco. Znawcą można być tylko 
w niezmiernie wąskim zakresie3.

3 S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcia nauki i klasyfikacja nauk, Tow. Naukowe KUL, Lublin 1992, 
s. 235.

Powstają więc specjalne instrumenty informacji naukowej. Zrodziła się nawet nowa 
nauka zajmująca się technicznym udoskonaleniem przekazywania, rejestrowania, prze
chowywania oraz udostępniania informacji.

Nauka jako ogromna i kosztowna instytucja społeczna jest włączona w ramy polityki 
ogólnej. Poddaje się ją kontroli i planuje się jej działalność. Nie jest to proste, ponieważ 
nauka nie podlega ocenie wedle standardów ilościowych lub jakościowych określonych 
jednoznacznie, jak np. produkcja techniczna. W związku z tym jakiekolwiek planowanie 
trudne jest do przyjęcia dla tych, którzy akcentują twórczy charakter pracy naukowej. 
Teoretycy nauki i uczeni mogą jednak oszacować potrzeby samej nauki oraz finansują
cego ją społeczeństwa i wtedy planowanie kolejności kierunków badań może mieć sens. 
Dzieje się to najczęściej poprzez przyznawanie środków finansowych. Planowanie może 
przybierać również formę przygotowywania warunków, w których nauka będzie się 
najlepiej rozwijać (planowanie regulatywne i harmonizujące).

Jak pisze W. Kunicki-Goldfinger, uczeni tylko pozornie sami wybierają priorytety 
badawcze, bo tak naprawdę, o wyborze tematyki badawczej decydują gremia finansu
jące naukę. Na szczęście uczeni, dzięki swojej inteligencji, potrafią często przemycać 
różnorodne problemy badawcze, przystosowując ich sformułowanie do żądań decy
dentów. O wykorzystaniu wyników badań decydują jednak ośrodki rządzące, ale za 
dobre lub złe ich wykorzystanie społeczeństwo obarcza zawsze naukę. I choć nie moż
na pozbawić nauki odpowiedzialności za swoje odkrycia, to nie można jej również 
wszystkimi nieprzemyślanymi decyzjami obarczać. Tylko solidna popularyzacja nauki 
i zaszczepienie w społeczeństwie świadomości możliwości i ograniczeń nauki oraz 
chęci i umiejętności racjonalnego i odpowiedzialnego myślenia może zapobiec skraj
nym sądom społecznym dotyczącym nauki.

Nauka przestała więc być zajęciem odizolowanych od świata badaczy, którymi nikt 
się nie interesował, i którzy nie byli zainteresowani otaczającą ich rzeczywistością. 
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Została zinstytucjonalizowana i stała się jednym z większych społecznych przedsię
wzięć zatrudniających miliony ludzi.

Powszechna technicyzacja narusza równowagę w środowisku człowieka, gdyż roz
wój nauki i techniki wyprzedził w znacznej mierze rozwój tak potrzebnej współcze
snemu człowiekowi duchowości.

Społeczeństwo zaś zbyt często i natarczywie pyta o to, jak nauka uczynić nas może silnymi i bo
gatymi, a za rzadko i bez przekonania, jak nauka mogłaby nas uczynić mądrymi i dobrymi4.

4 Tamże, s. 237.
5 B. Suchodolski, Nauka a świadomość społeczna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Zakład Na

rodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław 1974, s. 186.

Dla wielu nauka stała się wartością dominującą w kulturze. Oderwała się od czło
wieka i uzyskała niebezpieczną autonomię. Żyjąc własnym życiem, zaczęła niszczyć 
tradycyjne wartości humanistyczne, a przez wynalazki technologiczne - naturalne 
środowisko. Upowszechnianie nauki staje się więc koniecznością i kategorycznie po
winno być pojmowane jako inwestowanie w przyszłość.

Społeczeństwo ma możliwości tworzenia sprzyjającego klimatu do uprawiania 
określonych badań naukowych, poprzez wskazywanie zadań i programów do realizacji. 
Duże grupy społeczne oraz instytucje mogą z kolei pobudzać zainteresowanie określo
nymi osiągnięciami naukowymi w celu wykorzystania ich w praktyce życia codzien
nego, co często przybiera niebezpieczną formę kreacji nowych potrzeb w społeczeń
stwie i sprowadza się do reklamowania coraz to doskonalszych produktów „niezbęd
nych do życia”.

We współczesnym świecie nauka odgrywa ogromną rolę, przez co w zagadnieniach 
nauki powinny mieć rozeznanie jak najszersze grupy społeczeństwa. Aby taki stan 
rzeczy osiągnąć, jak pisze K. Pająk, należy nauce poświęcać więcej czasu w środkach 
masowego komunikowania się. Należy myśleć również o budowie systemu wyspecja
lizowanych instytucji, które zajmowałyby się upowszechnianiem nauki, przez co moż
na by podnieść prestiż nauki i przyczynić się do szerszego jej rozumienia.

B. Suchodolski pisze o przejściu ze szczebla popularyzacji na szczebel upowszech
niania nauki, gdzie szczególnie ważne stają się zadania polegające na wykształceniu 
naukowej kultury umysłu i tych składników postawy człowieka, które wiążą się z za
angażowaną działalnością naukową5.

Poprzez wiele lat upowszechnianie nauki ujmowane było jako działanie zaprogra
mowane przez władzę państwową, co doprowadziło do rozlicznych anomalii nadal 
funkcjonujących w wielu sferach. Za J. Goćkowskim wymienić można:

- stosowanie różnorodnych wariantów biurokratycznego reglamentowania treści 
poznawczych będących przedmiotem upowszechniania;

- dopasowywanie poziomu upowszechnianych treści do wymagań rynku „kultury 
masowej”;

- szczególne nastawienie na upowszechnianie treści pragmatycznych i technicz
nych;

- separowanie twórców nauki od szerokich rzesz odbiorców poprzez stworzenie 
sieci instytucji pośredniczących, zajmujących się popularyzacją nauki;
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- monopol instytucji państwowych w tworzeniu i często urzeczywistnianiu pro
gramów działań popularyzatorskich;

- stosowanie niedostatecznie ostrych kryteriów merytorycznych podczas oceny 
upowszechnianych treści6.

6 J. Goćkowski, Upowszechnianie nauki w społeczeństwie, Wyd. ZG TWP, Warszawa 1981, s. 5.
7 S. Marmuszewski, Nauka i jej przeciwnicy [w:] Etyka zawodowa ludzi nauki, red. J. Goćkowski, K. Pigoń, 

Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław 1991, s. 280.

Przez długi okres uprawianie i upowszechnianie nauki, jak podaje R.K.. Merton, 
należało do grupy najważniejszych wartości kulturowych. Sytuacja ta od wielu lat 
ulegała stopniowemu pogorszeniu, aby osiągnąć stan powszechnych ataków na naukę. 
I tak w dobie osiągnięć naukowych pojawiają się co rusz głosy krytyczne. Wymienić 
można za S. Marmuszewskim najbardziej typowe:

- nauka niszczy człowieka, jego naturalną skłonność do spontanicznego i nieskrępo
wanego formułowania swoich myśli, zubaża kulturę, która ulega homogenizacji;

- nauka nie daje ani wiedzy pewnej, ani pełnej, daje wycinkowe interpretacje, któ
re z trudem dają się ze sobą pogodzić, uczeni w swoich dociekaniach bronią się 
przed wartościowaniem zjawisk, a odkrycia naukowe prezentowane są w postaci 
hipotez o różnym stopniu pewności;

- nauka nie daje odpowiedzi na pytania egzystencjalne, uczeni zajmują się tylko 
problemami, które dają się badać metodami naukowymi, aktywność uczonych 
często skierowana jest na uzasadnianie „prawd oczywistych”, przez co wartość 
poznania naukowego staje pod znakiem zapytania;

- nauka zbyt wiele obiecuje, a zbyt mało daje w sferze praktyki (nauka zbyt wiele 
kosztuje w stosunku do korzyści, jakie przynosi);

- uczeni wspierają swym autorytetem doktryny i osoby spoza świata nauki7.
Odpierać ataki tego rodzaju można tylko przez odkłamywanie zafałszowanego ob

razu nauki na forum społecznym oraz upowszechnianie wiedzy o własnościach twór
czości naukowej. Przeciętny odbiorca posiada najczęściej szkolne wiadomości na te
mat różnych dziedzin nauki, uzupełniane czasami wiadomościami emitowanymi przez 
środki masowego przekazu. Masowy odbiorca nie ma wielu okazji stykania się z au
tentycznymi przejawami nauki w postaci nowoczesnych metodologii badań czy nie- 
zniekształconych twierdzeń.

W działaniach popularyzatorskich, według J. Goćkowskiego, winno się objąć kon
trolą poziom i rodzaj treści przeznaczonych do upowszechniania, winno się przestrze
gać zasady powszechnej dostępności wiedzy naukowej oraz zasady udziału twórców 
wiedzy naukowej w ustalaniu programów popularyzatorskich. Upowszechnianie nauki 
powinno się ściśle wiązać z uczeniem zasad i reguł swobodnej i owocnej dyskusji, 
wykorzystywanej w debatach publicznych oraz codziennych dyskusjach, rzetelnej 
krytyki, docierającej do sedna sprawy oraz rozwiązywania problemów na drodze my
ślenia opartego na analizie i syntezie, diagnozie i prognozie, programie i strategii. 
W działalności tego rodzaju należy łączyć wiedzę kształcącą obywateli z wiedzą 
kształcącą specjalistów. Postuluje się powiązanie działań mediów, czasopism, instytu
cji i towarzystw naukowych oraz szczególne zaangażowanie twórców nauki. W etosie 
akademickim, jak pisze J. Puzynina, leży poczucie odpowiedzialności za kulturę się
gającą poza uniwersytety i kręgi naukowe, co wiązać można, według autorki, z szeroko 
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rozumianą działalnością popularyzatorską, taką jak: pisanie artykułów i książek, od
czyty i wykłady, wystąpienia w mediach.

Upowszechnianie wiedzy w nadchodzących latach stanie się istotnym elementem 
permanentnej edukacji i głównie wiązać się będzie według S. Karasia:

- z poznawaniem bliższego i dalszego otoczenia oraz rozwijaniem krytycznego 
spostrzegania zjawisk przyrodniczych i społecznych;

- z poznawaniem osiągnięć naukowych, szczególnie polskich uczonych;
- z ubogaceniem życia intelektualnego społeczeństwa;
- z nadaniem szczególnej roli treściom praktycznym, odnoszącym się do codzien

nych funkcji pełnionych przez człowieka;
- z szerokim upowszechnianiem wiedzy decydującej o postępie cywilizacyjnym 

ludzkości8.

8 S. Karaś, Tradycje i perspektywy upowszechniania wiedzy, „Edukacja Dorosłych’, 1995, nr 4/5, 
s. 100.

’ R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, dum. E. Morawska, J. Wartenstein-Żulawski, 
PWN, Warszawa 1982, s. 575.

R.K. Merton prezentuje pogląd, że od kiedy nauka staje się coraz bardziej skompli
kowana, a do zrozumienia wielu nowo odkrytych zjawisk potrzeba dużej ilości czasu, 
laicy przyjmują w większości przypadków „na wiarę” rozpowszechniane informacje 
dotyczące wielu „tajemniczych” zjawisk. Nieustannie zapewnia się przy tym społecz
ność, że osiągnięcia technologiczne przynoszą wiele korzyści, a najgorliwiej reklamowa
ne są te teorie, które wydają się zaprzeczać zdrowemu rozsądkowi. Prowadzi to do sytu
acji, w której nawet najmniej prawdopodobne tezy, ubrane w naukową terminologię, 
mogą być przyjmowane przez społeczeństwo jako naukowe pewniki. „Zapożyczony 
autorytet nauki staje się potężnym symbolem prestiżu dla »nienaukowych« doktryn”9.

Popularyzacji powinny podlegać także odkrycia naukowe w gronie samych uczo
nych. Obowiązkiem każdego uczonego jest dzielić się swoimi odkryciami z uczonymi 
innych specjalności, jeśli tylko ktoś zechce zainteresować się jego osiągnięciami.

Popularyzacja nauki winna tedy wyjść naprzeciw coraz częściej wyrażanym przez 
społeczeństwo obawom, jakoby nauka oddalała się od społeczeństwa. Zasadną wydaje 
się jednak teza, że najczęściej poddawane popularyzacji powinny być te rodzaje wie
dzy naukowej, które nadają się do praktycznego zastosowania i mogą być użyteczne 
w sytuacjach trudnych. To mogłoby usunąć jedną z podstawowych barier w działalno
ści popularyzatorskiej, jaką jest brak zainteresowania ze strony odbiorców. Nie chodzi 
tu jedynie o proces gromadzenia w społecznej świadomości wiedzy o dorobku po
szczególnych dziedzin, ale przede wszystkim o proces jej organizowania, rozumienia 
pojęć i istoty zjawisk będących przedmiotem odkrycia naukowego. Najistotniejszym 
wydaje się takie oddziaływanie, którego efektem byłaby zmiana w zachowaniu i we 
wzorach myślenia. Do tego rodzaju procesów, jak pisze A.J. Modelska, potrzeba jed
nak zainteresowania, wyobrażenia, świadomości i zrozumienia. Autorka, powołując się 
na badania anglosaskie, wyróżnia sześć obszarów zainteresowań badawczych podej
mowanych najczęściej przez osoby zajmujące się analizą społecznego odbioru nauki. 
A są to: popularyzacja nauki, czyli ukazywanie szerokiej publiczności drogi do zrozu
mienia i oceny nauki; społeczne rozumienie nauki, czyli rozumienie, przystosowanie 
i świadome współuczestnictwo w stechnicyzowanym świecie; komunikowanie nauki, 



168 Nauczyciele akademiccy a popularyzacja wiedzy

zajmujące się procesem przekazu wartości poznawczych typu naukowego; rozpo
wszechnianie informacji naukowych, czyli działalność nadawców (najczęściej uczo
nych i mediów); uczestnictwo w sprawach nauki, polegające na włączeniu społeczeń
stwa w decyzje dotyczące kształtowania polityki edukacyjnej i naukowej państwa oraz 
rozszerzeniu badań, czyli czynnym włączeniu się w działalność naukową i badawczą 
ludzi niezajmujących się zawodowo nauką10 11.

10 A.J. Modelska, Problemy upowszechniania nauki w badaniach anglosaskich, „Kultura i Społeczeń
stwo”, 1981, nr 3/4, s. 315-334.

11 „Edukacja - jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji d/s Edukacji 
dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delors’a”, tłum. W. Rabczuk, Wyd. SOP, Warszawa 1998, 
s. 85.

12 Biała Księga: Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Komisja Europej
ska, dum. K. Pachniak, R. Piotrowski, Wyd. WSP TWP (polska wersja językowa), Warszawa 1997, s. 24.

13 B. Suchodolski, Nauka a świadomość społeczna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, Zakład Na
rodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, Wrocław 1974, s. 188.

W raporcie „Edukacja - jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzyna
rodowej Komisji d/s Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a De
lors^”, w rozdziale omawiającym cztery filary edukacji XXI wieku odnaleźć można 
zapis, iż osoba winna wykorzystywać w ciągu całej swojej egzystencji wszelkie okazje 
dla aktualizowania, pogłębiania i wzbogacania wiedzy podstawowej, którą wynosi się 
ze szkoły. W rzeczywistości ciągłej zmiany edukacja winna organizować się wokół 
następujących aspektów: uczyć się, aby wiedzieć; uczyć się, aby działać; uczyć się, aby 
żyć wspólnie i uczyć się, aby być11. Tylko takie podejście umożliwi współczesnemu 
człowiekowi właściwe poruszanie się po oceanach informacji oraz zmniejszy poczucie 
zagubienia i alienacji.

Na nasilające się poczucie zagrożenia spowodowane przemianami cywilizacji na
ukowo-technicznej zwracają także uwagę autorzy Białej Księgi: Nauczanie i uczenie 
się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa wydanej przez Komisję Europejską. 
„Opinia publiczna postrzega często przedsięwzięcia naukowe i postęp technologiczny 
jako zagrożenie. (...) Ów strach (...) ma wiele wspólnego z rozdźwiękiem pomiędzy 
postępem a zbiorową świadomością”12. Na poprawę pogarszającej się sytuacji wpły
wać może jedynie właściwy przekaz informacji naukowych i promocja kultury nauko
wo-technicznej. Za niezwykle istotne uważa się także rozwijanie solidnej bazy kultury 
ogólnej u ogółu obywateli, co sprawia, że każda osoba może być zdolna do usytuowa
nia i rozumienia w sposób krytyczny obrazów i danych dostarczanych jej przez różne 
źródła.

Jeśli jednak w przeszłości można było prezentować określone osiągnięcia naukowe, 
w obecnej rzeczywistości, w której wręcz nie nadążamy za zmianami i coraz to now
szymi odkryciami, jest to niemożliwe. Zbyt wiele nowości w zbyt krótkim czasie po
jawia się w każdej dziedzinie nauki, by można było na bieżąco informować o tych 
zdarzeniach ogół społeczeństwa. Nie ma ponadto takiej potrzeby, bo jak pisze B. Su
chodolski, „rynek odbiorców zmienia charakter popularyzowanej nauki”13.

Jacques G. Richardson, korespondent i redaktor wielu znaczących czasopism na
ukowych, jak i wieloletni przewodniczący sekcji UNESCO „Nauka i Społeczeństwo”, 
w swoim przemówieniu na Pierwszej Światowej Konferencji Dziennikarzy Nauko
wych w Tokio w listopadzie 1992 roku wyróżnił trzy modele popularyzacji nauki naj
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istotniejsze dla współczesnego świata. Pierwszy odnosi się do podstawowej działalno
ści mającej na celu upowszechnianie osiągnięć naukowych i postępu cywilizacyjnego 
w krajach słabo rozwiniętych, a w krajach o wyższym statusie gospodarczym do dzia
łań skierowanych na popularyzację informacji naukowych wśród laików poprzez sieć 
mediów i instytucji.

Drugi model odnosi się do popularyzacji ukierunkowanej na kwestie rozumienia 
nauki. Akcentuje się, aby w przekazach medialnych znalazło się miejsce na informacje 
naukowe akcentujące przydatność odkryć naukowych i innowacji technicznych. Może 
to, według J.G. Richardsona, wypełnić lukę pomiędzy twórcami nauki a szeroką spo
łecznością finansującą z państwowych podatków badania naukowe. Model trzeci na
zywany jest przez autora „systemem nagród”. Osiągnięcia naukowe i technologiczne 
popularyzuje się przez rozgłos, jaki jest nadawany przyznawaniu różnorodnych nagród 
i wyróżnień, np. Nagrody Nobla.

Proponowany przez J.G. Richardsona drugi model popularyzacji wiedzy zasługuje 
ze wszech miar na uwagę. Powszechne rozumienie nauki staje się bowiem jedną 
z najważniejszych kwestii współczesnego świata. I nie tylko przez wzgląd na donio
słość zagadnień wiążących się z „oswojeniem” społeczeństwa z tempem technologicz
nych przemian, ale także z poświęcaniem zagadnieniom nauki większej uwagi.

2. Zagrożenia wynikające z wypaczeń w przekazach 
popularnonaukowych

H.J. Gadamer pisze, że „żyjemy w »naukowo« - przez instytuty naukowe, ale jesz
cze bardziej przez błędnie zinterpretowane rezultaty osiągane przez te instytuty - ste
rowanej i manipulowanej opinii publicznej i polityce informacyjnej”14. Są to bardzo 
niepokojące słowa, znajdujące jednak odzwierciedlenie w rzeczywistości.

M H.G. Gadamer, Dziedzictwo Europy, Wyd. Spacja, Warszawa 1992, s. 62.
15 T. Woźniak, Strategie ugruntowywania autorytetu nauki w czasopiśmiennictwie popularnonaukowym 

[w:] Nauka. Tożsamość i tradycja, red. J. Goćkowski, S. Marmuszewski, Kraków 1995, Wyd. Universitas, 
s. 291.

Współczesny świat wpadł w rozliczne pułapki cywilizacyjne, do których T. Woź
niak zalicza: wyzwolenie energii nuklearnej, rozwój informatyki czy rozwój biotech
nologii. Wiadomości naukowe prezentowane w mediach często podążają za sensacją. 
Wielokrotnie błędnie interpretowane są rezultaty prac badawczych, przez co w nieuza
sadniony sposób podsyca się nadzieję, chociażby nieuleczalnie chorych, jak również 
powszechnie rozpowszechniany jest pogląd, że nauka i technika mogą rozwiązać 
wszelkie „problemy współczesnego świata”. T. Woźniak określa tą procedurę „propa
gandą scjentystyczną”. Analizując kilka roczników „Świata Nauki” - polskojęzycznej 
wersji wychodzącego od 1845 roku czasopisma „Scientific American”, Woźniak skupił 
się na zaobserwowanym przez siebie zjawisku rozpowszechniania nie nauki po prostu 
(jak sugeruje stosowany często termin „popularyzacja nauki”), ale określonego świato
poglądu. Jak pisze, „wiele wskazuje, że jest to światopogląd scjentystyczny”15.
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Zabiegi ugruntowujące autorytet nauki podzielił Woźniak na trzy grupy. Do pierw
szej zaliczył zabiegi nakłaniające czytelnika do naturalistycznego poglądu na naukę, do 
drugiej te, które służą przekonywaniu czytelników, że nauka jest nieproblematycznym 
dobrem, do trzeciej zaś zaliczył zabiegi, które mają wzmocnić zaufanie do instytucji 
naukowych i do przedstawicieli świata naukowego.

Naturalistyczny pogląd na naukę wyraża się w forsowaniu takich tez, które skła
niają do patrzenia na koncepcje naukowe jako na elementy niezależne od podmiotu 
konstruującego, niezależne od określonego miejsca, czasu, kultury. Nie przypomina się 
o uwikłaniu nauki chociażby w określone społeczeństwa. Sugeruje się konieczność 
istnienia nauki w imię haseł, że „ciekawości ludzkiej nie da się stłumić” bądź, że „na
uka jest tak naturalna jak wybuchy wulkanów”.

Drugi zabieg ugruntowujący autorytet nauki polega na upowszechnieniu przekona
nia, że nauka jest nieproblematycznym dobrem, a o jej wartości po prostu się nie dys
kutuje. W jednym z cytowanych przez T. Woźniaka fragmentów artykułu z czasopisma 
„Wiedza i Życie” możemy odnaleźć stwierdzenie, że badacz X czuje się moralnie zo
bowiązany do walki o przyszłość fizyki cząstek elementarnych, a tymczasem w dalszej 
części artykułu nie pojawia się żadna wypowiedź pozwalająca odpowiedzieć na pyta
nie, dlaczego rozwój fizyki cząstek elementarnych jest tak pożądany. Autor na podsta
wie wielu analiz wyprowadza więc wniosek, że w artykułach popularnonaukowych 
uznaje się naukę za wartość autonomiczną.

Ostatnia grupa zabiegów ugruntowujących autorytet nauki koncentruje się wokół 
pogłębienia zaufania do uczonych i instytucji naukowych. Pisma popularnonaukowe 
lansują specyficzny wizerunek uczonego. Jest to człowiek zadowolony z życia (zawsze 
uśmiechnięty), niewynoszący się ponad innych (schludnie, acz skromnie ubrany, rzad
ko garnitur, częściej koszula lub sweter), zarazem jednak ponadprzeciętny (otoczony 
różnego rodzaju sprzętami, wśród których dominują komputery i książki, znacznie 
rzadziej szkło laboratoryjne). Przy notce charakteryzującej uczonego nie mogą być 
pominięte nagrody, nobilitujące znajomości, osiągnięcia instytucjonalne, a także cie
kawostki dotyczące zajęć i hobby poszczególnych badaczy.

Wszystkie te elementy służą wzmocnieniu takiego wizerunku nauki w społeczeń
stwie, który wywołuje powszechną przychylność (szczególnie do nauk ścisłych), bo 
jak zauważa autor, w przeanalizowanych przez niego numerach czasopism popularno
naukowych sporadycznie pojawiają się artykuły prezentujące wyniki badań z obszarów 
szeroko rozumianej humanistyki. Publikacje z zakresu „myśli społecznej” odnoszą się 
do konkretnych zjawisk, np. reformy ubezpieczeń społecznych, przestępczości, bez
domności itp., dla których szuka się rozwiązania w korektach systemu prawnego 
i instytucjonalnego.

W swoich publikacjach T. Woźniak zwraca uwagę na fakt, iż popularyzacja nauki 
pod hasłami działalności aksjologicznie neutralnej ukrywa znamiona manipulacji. Cza
sami wręcz reklamuje określone produkty i ugruntowuje określone stosunki społeczne, 
chociaż tego rodzaju cele nie są świadomie zakładane przez autorów przekazów popu
larnonaukowych.

Autor próbuje wykazać, za Michelem Foucault, silny związek władzy i wiedzy wła
śnie przez pryzmat działalności popularyzatorskiej. Zwraca uwagę na dwa powszech
nie znane założenia, iż podstawową funkcją przekazów popularnonaukowych jest in
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formowanie oraz że ich nadawca jest poznawczo uprzywilejowany w stosunku do od
biorcy (ma lepszy dostęp do źródła wiedzy/nauki). Zaznacza, że taka struktura nadaw
czo-odbiorcza wybitnie sprzyja propagowaniu określonych postaw i idei. Na podstawie 
analizy treści czasopism popularnonaukowych formułuje następujące spostrzeżenia 
charakteryzujące przekazy popularnonaukowe: „propagują dalszą kolonizację do
świadczenia potocznego poprzez racjonalność instrumentalną, wspomagają proces 
urynkowienia kolejnych sfer życia, ugruntowują autorytet i poszerzają obszar władzy 
ekspertów”16.

16 T. Woźniak, Wiedza instrumentalna czy zbawienna? O tym, jak przekazy popularnonaukowe wspie
rają ekspansję specjalistów [w:] Porozumiewanie się i współpraca uczonych, red. J. Goćkowski, M. Sikora, 
Wyd. i Drukarnia Secesja, Kraków 1997, s. 343-344.

17 T. Szkudlarek, Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Oficyna Wydaw
nicza Impuls, Kraków 1993, s. 220.

18 T. Woźniak, Propaganda scjentystyczna. Funkcje społeczne przekazów popularnonaukowych, Wyd. 
IFiS PAN, Warszawa 2000, s. 53.

Pojawia się więc słuszne pytanie, czy to nauka powinna być dla społeczeństwa, czy 
społeczeństwo dla nauki.

Podobną krytykę odnaleźć można u T. Szkudlarka, który zauważa, że w poststruk- 
turalnych ujęciach wiedza jest utożsamiana z władzą. Zwraca także uwagę na dystry
bucję niewiedzy i pojawianie się tzw. nieobecnych dyskursów17. Wiedza może być 
odczytywana jako forma przemocy symbolicznej, którą rozumieć można za P. Bour- 
dieu jako narzucanie wszystkim definicji społecznego świata, która zgodna jest z inte
resami grupy rządzącej. Panowaniem symbolicznym autor określa narzucanie, wpaja
nie i transmisję określonych wzorów i wartości.

Popularyzacja zawsze będzie narzucaniem jednostce cudzych myśli, cudzego wize
runku świata bez możliwości samodzielnego dochodzenia do prawd. Należy więc, jak 
ujmuje to T. Woźniak, „popularyzować świadomość zagrożeń, przed jakimi stoimy, 
wypada też naświetlać mechanizmy sakralizacji wiedzy, a poprzez to umożliwić uzy
skanie dystansu wobec strategii retorycznej scjentystycznej propagandy”18.

Na podstawie analizy pism popularnonaukowych autor sformułował tezę, że prze
kazy tego typu zdominowane są przez scjentyzm, redukcjonizm i nieograniczony 
optymizm poznawczy. Scjentyzm wyraża się próbą tłumaczenia na sposób naukowy 
wszelkich zjawisk, redukcjonizm pozwala na prezentowanie wybiórczych wątków 
w opisie zjawiska, a nieograniczony optymizm poznawczy pozwala uwierzyć odbior
com, że postęp naukowy pomoże znaleźć rozwiązanie dla wielu trudnych sytuacji.

Podsumowując - przekazy popularnonaukowe. „sakralizują” naukę i gloryfikują 
ideę postępu, pomijając społeczne koszty kolejnych odkryć naukowych. Niska komu
nikatywność przekazów ogranicza możliwości zrozumienia ich przez szerokie kręgi 
społeczne, które w takiej sytuacji nie są w stanie przeciwstawiać się zabiegom manipu- 
latorskim związanym z rozwojem nowych badań i technologii czy wydatkowaniem na 
nie państwowych środków finansowych. Jedynym sposobem uniezależnienia się od 
tych zabiegów jest, jak powiedział J. Habermas, rozwijanie kompetencji emancypacyj
nych w edukacji szkolnej, które pozwolą w dorosłym życiu jednostki na krytyczny 
ogląd otaczających ją zjawisk.
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Inny rodzaj zagrożeń wynikających z wypaczeń wiąże się z poziomem publikacji 
popularnonaukowych. Po 1989 roku (po zlikwidowaniu cenzury) można w dziedzinie 
popularyzacji ogłaszać drukiem prawie wszystko. I tak, obok poważnych artykułów 
cenionych naukowców i przygotowanych merytorycznie dziennikarzy popularyzato
rów, pojawiły się wydawnictwa prezentujące niepotwierdzone hipotezy, nieprzemyśla
ne paranaukowe sensacje, z „doniesieniami” szarlatanów wykorzystujących niewiedzę 
czytelników i ich potrzebę wiary w cuda. Bezkrytyczne przyjmowanie wszelkich tego 
typu informacji doprowadzić może do bardzo niepokojących zjawisk. Wyjściem 
z kłopotliwej sytuacji mogłoby być wyraźne oddzielenie prac popularnonaukowych od 
wydawnictw paranaukowych, aby odbiorcy nie byli wprowadzani w błąd i wykorzy
stywani.

3. Role uczonych w kontekście „trzeciej kultury”

Popularyzator, według F. Znanieckiego, zwraca się do ludzi o ustalonych zaintere
sowaniach życiowych, głównie praktycznych. Jeśli ludzie ci zainteresowani są posze
rzeniem zasobu swojej wiedzy, to najczęściej chcą wiedzy użytkowej, którą mogą im 
przekazać technologowie lub mędrcy. Popularyzator nie jest w stanie zmienić tych 
zainteresowań, gdyż jego kontakty z odbiorcami nie są dość bliskie i częste, by mógł 
on wywrzeć na nich głębszy wpływ swoją osobą. Nie dysponuje on również jakimiś 
potężnymi narzędziami, dzięki którym zakres oddziaływania byłby wyraźniejszy. Mo
że on czasami zainteresować odbiorców teoretycznymi implikacjami tych dziedzin 
nauki, które ich samych szczególnie interesują. Wykorzystać to mogą popularyzatorzy 
z takich dziedzin, jak: fizyka, chemia, biologia, psychologia, socjologia czy ekonomia 
polityczna. Praca popularyzatorska przez szerszy krąg odbiorców nie jest jednak, we
dług F. Znanieckiego, odbierana jako niezbędna. Pisze on dalej, że

w rzeczywistości popularyzator zajmuje się nie czym innym jak pobudzaniem i zaspokajaniem 
„amatorskiego” zainteresowania wiedzą, które może przybierać różne formy, jak na przykład 
zwykła ciekawość, szukanie nowych informacji, na poły zabawowe zainteresowanie ekspery
mentalnymi zastosowaniami teorii, zamiłowanie do problemów-zagadek; skłonność do odkrywa
nia na własną rękę teoretycznego znaczenia danych empirycznych, zinterpretowanych już przez 
uczonych; pragnienie wniesienia jakiegoś własnego wkładu do istniejącej wiedzy; częściowo in
telektualne, częściowo estetyczne zadowolenie z postępów w rozumieniu wewnętrznej struktury 
skomplikowanych systemów teoretycznych, chęć dojścia drogą refleksji do ogólnej koncepcji 
istotnego ładu wszechświata, zamiast biernego przyjmowania dogmatów sakralnych19.

19 F. Znaniecki, Społeczna rola uczonego [w:] Społeczne role uczonych, PWN, Warszawa 1984, s. 431— 
-432.

Zdobywanie takiej wiedzy amatorskiej wymaga wolnego czasu i kiedyś zarezer
wowane było tylko dla ludzi bogatych, ale jak pisze dalej autor, w ciągu ostatniego 
stulecia ten rodzaj aktywności prędko się upowszechnił. W związku ze zwiększającym 
się zasobem czasu wolnego w co bardziej uprzemysłowionych państwach, w większym 
jeszcze stopniu ważny jest nieustanny wysiłek popularyzatorów i nauczycieli w podno
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szeniu prestiżu praktycznie bezinteresownego uprawiania nauki. F. Znaniecki pisze, że 
do działań popularyzatorskich nie są dopuszczani młodzi adepci sztuki scholarskiej, 
w obawie, że zaszkodzi to ich dyscyplinie intelektualnej, jak również dlatego, że nie są 
jeszcze ekspertami w żadnej dziedzinie. Działania popularyzatorskie mają kształtować 
pozytywne nastawienie kręgów społecznych wobec nauki, a za działania w tym zakre
sie odpowiedzialni są sami twórcy nauki, czyli uczeni.

Trzecia kultura to uczeni, myśliciele i badacze świata empirycznego, którzy dzięki swym pracom 
i pisarstwu przejmują rolę tradycyjnej elity intelektualnej i sami poszukują odpowiedzi na nurtu
jące ludzkość od zawsze pytania: czym jest życie, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy20.

20 Trzecia kultura, red. J. Brockman, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa 1996, Wyd. CIS, s. 15.
21 Po raz pierwszy w takim znaczeniu pojawiło się to słowo w wydanym u schyłku dziewiętnastego 

wieku Oxford English Dictionary. Porównaj C.P. Snów, Dwie kultury, tłum. T. Baszniak, Wyd. Prószyński 
i S-ka, Warszawa 1999, s. 11.

Tak określa J. Brockman zjawisko „trzeciej kultury” w książce pod tym samym ty
tułem. Uważa on, że we współczesnym świecie wyłączność do miana intelektualisty 
uzurpują sobie jedynie filozofowie, pisarze i krytycy. Żyją oni w świecie pełnym rela
tywizmu i interpretacji tekstów i przenoszą swoją postawę na całość zjawisk nie tylko 
społecznych, ale i przyrodniczych. Głównym zadaniem „trzeciej kultury” staje się więc 
budowanie pomostów pomiędzy przyrodoznawstwem a humanistyką.

W 1959 roku C.P. Snów wygłosił na uniwersytecie w Cambridge wykład pod tytułem 
Dwie kultury i rewolucja naukowa, w którym wyodrębnił kulturę „intelektualistów 
o literackiej proweniencji” i kulturę „przyrodoznawców”. Między tymi dwiema kultura
mi dostrzegł ogromną przepaść, opartą na wzajemnej podejrzliwości i niezrozumieniu.

Niepokój, u którego podłoża leży podział na „dwie kultury”, zasadniczo datuje się 
od XIX wieku, choć wyraźny podział na różne dziedziny ludzkiej wiedzy istniał już 
w starożytnej Grecji. W kolejnych epokach ludzie o refleksyjnych umysłach zastana
wiali się nad zagrożeniami wynikającymi z faktu, że któraś z gałęzi czy „dyscyplin” 
badawczych zyskuje niebezpieczną dominację nad innymi bądź osiąga pułap niedo
stępnej zawiłości. W epoce średniowiecza i odrodzenia interpretacją zjawisk przyrod
niczych zajmowała się filozofia. Dopiero w toku procesu, który później nazwano „re
wolucją naukową”, zaczęto powszechnie uważać, że nauki przyrodnicze zaczynają 
wyznaczać nowe standardy tego, co może uchodzić za wiedzę właściwą, i zaczynają 
zyskiwać coraz to większy społeczny aplauz. Z początkiem XIX wieku można dopa
trywać się, według C.P. Snowa, pierwszych oznak niepokoju o to, że odsuwanie się od 
siebie tych dwóch dziedzin wiedzy może w jakiś sposób zaszkodzić porozumiewaniu 
się badaczy świata spraw ludzkich i świata przyrody.

Na gruncie angielskim doszła jeszcze jedna kwestia wiążąca się z fenomenem języ
kowym, który dotyczy terminu science. Określeniem tym zaczęto się posługiwać 
w odniesieniu tylko do nauk „fizykalnych” czy też „przyrodniczych”. Scientist stało się 
więc określeniem badaczy uprawiających nauki przyrodnicze21.

Obszarem, który najbardziej potrzebował uporządkowania relacji pomiędzy na
ukami (science'), a pozostałymi obszarami kultury, stała się edukacja. Nauki przyrodni
cze, ciągle traktowane jako sfera zawodowa i uważane za niegodne właściwej edukacji 
dżentelmena, musiały toczyć na każdym kroku zaciętą walkę o uzyskanie równorzęd
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nego statusu w programach nauczania. Pojawiały się co rusz wygłaszane zewsząd tezy, 
że ucząc nauk przyrodniczych, możemy wykształcić wartościowego specjalistę o kwa
lifikacjach praktycznych, nie możemy jednak uformować w ten sposób człowieka 
„wykształconego”, gdyż nieodzowna do tego jest literatura - zwłaszcza antyczna22.

22 Tamże, s. 15.
23 Trzecia kultura, s. 17.

W 1959 roku C.P. Snów opublikował książkę pod tytułem The Two Cultures, 
w której zaprezentował pogląd, iż życie intelektualne zachodniego społeczeństwa po
woli rozpada się na dwa biegunowo odmienne obozy. Na jednym biegunie mamy „in
telektualistów o literackiej proweniencji”, a na drugim „naukowców” - z fizykami na 
czele. Jedni i drudzy mają osobliwie wypaczone wyobrażenie o drugiej stronie. „Na
ukowcy” posądzani są o powierzchowny optymizm, jakoby wszystkie „problemy ludz
kości” dało się rozwiązać na drodze badań naukowych. „Intelektualistów” zaś oskarża się 
o ograniczanie sztuki i myśli naukowej jedynie do aspektu egzystencjalnego. Obie kultu
ry różnicuje sposób patrzenia na człowieka i na jego relacje z otaczającym go środowi
skiem. Po każdej ze stron jest jednak coś, co sprawia, że nie są te zarzuty całkowicie 
bezpodstawne. Stan taki prowadzi, według C.P. Snowa, do fałszywego interpretowania 
przeszłości, błędnych ocen teraźniejszości i przekreślania nadziei na przyszłość.

Przez wieki za elitę intelektualną uważano humanistów, a ich dzieła kształtowały 
opinię społeczną. C.P. Snów zastanawia się, jak humanistom udało się tak długo, 
w obliczu znaczącej ekspansji nauk ścisłych, utrzymać taki stan rzeczy. Odpowiedź 
upatruje w fakcie, że uczonym zajmującym się naukami ścisłym nie zależało na wyno
szeniu znaczenia swoich prac. Publikacje tego rodzaju nie zyskiwały ponadto przy
chylności intelektualistów i nie były klasyfikowane przez nich jako „prawdziwa” ak
tywność intelektualna. Do drugiego wydania The Two Cultures, które ukazało się 
w 1963 roku, C.P. Snów dołączył jeszcze jeden esej: Dwie kultury. Powtórne spojrze
nie, w którym optymistycznie prorokował powstanie nowej „trzeciej kultury”, dzięki 
której rzecznikami nauk ścisłych i przyrodniczych byliby humaniści.

J. Brockman w Trzeciej kulturze pisze, że jedynie jej tytuł nawiązuje do książki 
C.P. Snowa, gdyż, według niego, jego przepowiednie nie sprawdziły się zupełnie. 
„Humaniści nadal nie potrafią porozumieć się z fizykami i matematykami”23. Szczę
śliwie, według J. Brockmana, nadeszły czasy, kiedy to przedstawiciele nauk ścisłych 
zaczęli sami bezpośrednio porozumiewać się z szeroką publicznością.

Uczeni tworzący „trzecią kulturę” starają się, unikając pośrednictwa dziennikarzy, 
przedstawiać na łamach czasopism najbardziej nawet skomplikowane idee w sposób 
jasny i klarowny, dostępny każdemu inteligentnemu człowiekowi. Poważne pozycje 
naukowe zaczynają odnosić niemałe sukcesy na rynku wydawniczym. Zazdrośni o te 
sukcesy humaniści twierdzą że są to książki, które się kupuje, ale których nikt nie 
czyta. J. Brockman oczywiście nie zgadza się z tak formułowanymi zarzutami, twier
dząc, że pojawienie się uczonych „trzeciej kultury” jest dowodem na istnienie w społe
czeństwie wielkiego głodu intelektualnego, że coraz więcej ludzi czyni wysiłki w kie
runku zdobywania wiedzy naukowej. To, co dawniej nazywano „nauką”, dziś należy 
do „ogólnej kultury”. Błyskawiczne zmiany zachodzące w nauce oraz ich nieodwracal
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ny wpływ na otaczający nas świat oraz wielkie tempo zmian w innych dziedzinach 
spowodowały, że nauka stała się tematem tak zajmującym.

J. Brockman wymienia kilka problemów naukowych, które w ostatnim czasie naj
częściej pojawiały się na łamach gazet i czasopism. Są to między innymi: biologia 
molekularna, teoria chaosu, zagadnienia genomu ludzkiego, biosfer kosmicznych, 
wirtualnej rzeczywistości i wiele innych. Przegląd ten ma na celu potwierdzenie tezy, 
że nie istnieje już dziś żaden kanon akceptowanych koncepcji naukowych. Moc „trze
ciej kultury” leży w tolerancji dla sprzecznych poglądów i przyjmowaniu wszelkich 
nowości poważnie dopóty, dopóki nie okażą się nieprawdziwe.

Z rolą elity intelektualnej łączy się nieodmiennie przekazywanie myśli i wiedzy 
oraz kształtowanie poglądów pokolenia, do którego należą. Intelektualiści nie mogą się 
ograniczać wyłącznie do gromadzenia wiedzy. Ciąży na nich obowiązek dokonywania 
ocen, wypowiadania opinii, komentowania. J. Brockman pisze, że w Stanach Zjedno
czonych tradycyjne elity naukowe (humaniści) stają się coraz bardziej konserwatywne 
i nierzadko z dumą i uporem obnoszą się z nieznajomością wielu znaczących osiągnięć 
intelektualnych naszych czasów. „Kultura tradycyjnych intelektualistów” posługuje 
się, według J. Brockmana, własnym żargonem. Jest coraz bardziej hermetyczna i sku
piona wyłącznie na sobie. Tworzy komentarze do komentarzy i krytykę krytyki. Tacy 
uczeni, często nie potrafią nawiązać ze sobą kontaktu, a cóż dopiero z uczonymi in
nych, odległych dyscyplin bądź ze społeczeństwem. Historyk kultury R. Jacoby uważa, 
iż pokolenie prawdziwych myślicieli zastępowane jest przez bezbarwnych akademi
ków. J. Brockman nie zgadza się z tą tezą i dowodzi, że uczeni zaliczani do „trzeciej 
kultury” stają się nową elitą intelektualną, przygotowaną do kontaktu z szerokim krę
giem odbiorców.

Oto kilka wypowiedzi uczonych amerykańskich na temat tego nowego nurtu:
Stephen Jay Gould (ewolucjonista):

Trzecia kultura, to wyjątkowo nośne określenie. Faktycznie istnieje wśród humanistów zjawisko 
poczucia pewnej wyższości w stosunku do całego świata i rzeczywiście humaniści mają tendencję 
do przywłaszczania sobie miana elity intelektualnej. Nie dostrzegają, iż wśród ludzi nauki istnieje 
wielu pisarzy z nowatorskimi, fascynującymi pomysłami, o których ludzie chętnie czytają.

Murray Gell-Mann (fizyk):

Funkcję zaznajamiania czytelników z osiągnięciami nauki przejęli tak zwani popularyzatorzy, 
z zawodu w większości dziennikarze. Nierzadko zdarzało się, że udawało im się przedstawić myśl 
naukową bardzo dobrze, jednak częściej były to próby całkowicie nieudane, gdyż popularyzato
rzy nie zawsze rozumieli, o co dokładnie chodzi. Podawali to w sposób niedbały, a nade wszystko 
grzeszyli nadmierną swobodą w interpretacji wyników naukowych, aby je uatrakcyjnić.

Daniel C. Dennett (filozof):
Ogromne powodzenie, jakim cieszą się ostatnio książki omawiające zagadnienia nauk ścisłych 
i przyrodniczych, związane jest w sposób szczególny z interdyscyplinarnym charakterem wielu 
nowych poczynań naukowych. Profesorowie piszą dla uczonych z innych dziedzin. Z tego wzglę
du są niejako zmuszeni wypowiadać się w języku zrozumiałym i unikać wyrażeń żargonowych, 
a jeśli nie mogą ich pominąć - wyjaśniają je. (...) W filozofii doprowadzone to zostało do absur
du. Specjaliści zwracający się do specjalistów sprawiają, że wszyscy gubią się wśród terminów, 
których znaczenie nigdy nie jest do końca wyjaśnione. (...)
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Richard Dawkins (ewolucjonista), powołując się na P.B. Medawara:

Istnieje wiele naprawdę trudnych tematów, co do których nie sposób się porozumieć bez zmusze
nia się do upraszczania języka, gdzie tylko się da. Istnieją też tematy bardzo łatwe, o których, że
by zrobić na innych wrażenie, mówi się językiem o wiele bardziej skomplikowanym, niż potrze
ba. (...) Język, którym są opisywane, musi być odpowiednio zawiły wyłącznie dla samej zawiło
ści, tylko wtedy bowiem banały nabiorącech odpowiedniej głębi.

W. Daniel Hillis (informatyk):

Najważniejsze zadanie stojące przed trzecią kulturą, to pozbycie się oporów przed kontaktami 
z „nienaukowcami”. Uczeni objaśniający w prosty sposób koncepcje naukowe ludziom spoza świata 
nauki często przez innych uczonych traktowani są z pogardą (...) Popularyzator bowiem to ktoś, kto 
wyjaśnią co i dlaczego dzieje się w nauce, w sposób, by „nienaukowcy” mogli to zrozumieć. (...) 
W nauce jednak traktuje się tę działalność co najmniej jak zdradę tajnego stowarzyszenia24.

24 Tamże, s. 22-30.

W tak zarysowanej koncepcji widoczne stają się olbrzymie możliwości uczonych 
różnych specjalności włączania się w działania popularyzatorskie. Rzeczywistość na
kazuje nam jednak nieco mniej entuzjastycznie odnosić się do prezentowanych kwestii.

Niezwykle trudne staje się zaprezentowanie przemyśleń współczesnych polskich 
uczonych na temat zjawiska popularyzacji wiedzy, szczególnie w kontekście wypo
wiedzi uczonych amerykańskich. Obszar ten znajduje się bowiem w większości wy
padków poza kręgiem ich zainteresowań zawodowych. Pomimo że wielu nauczycieli 
akademickich podejmuje rozliczne działania pozauczelniane, tylko nieliczni zauważają 
doniosłą rolę tej aktywności w procesie wspierania społeczeństwa swoją wiedzą 
i umiejętnościami.

4. Możliwości pełniejszego zaprezentowania dorobku uczonych 
w otoczeniu społecznym

W wielu miejscach niniejszego opracowania starano się podkreślić, jak niezwykle 
istotna jest współpraca uczonego ze środowiskiem pozanaukowym. Łączy się ona bo
wiem z rolą uczonego, jak również ze znaczeniem społecznym uczelni wyższej od
działującej poprzez swoich pracowników. Nie mogło więc w kwestionariuszu zabrak
nąć pytań o opinie badanych odnoszące się do możliwości prezentowania swojego 
dorobku naukowego środowiskom pozanaukowym, jak i pytań o możliwości oddzia
ływania uczonego na swoje otoczenie społeczne. W opinii osób badanych przez autor
kę, możliwości zaprezentowania swojego dorobku naukowego w otoczeniu społecz
nym nie są zbyt rozległe. Pośród zapytanych osób 48,5% potwierdziło, że istnieją pew
ne możliwości prezentowania swojego dorobku naukowego szerszemu gremium 
zainteresowanych. Najskuteczniejszymi formami działań tego typu są, wedle wypo
wiedzi badanych, referaty wygłaszane na konferencjach naukowych oraz różnego ro
dzaju sympozjach, seminariach czy zjazdach. Kolejną grupę działań stanowią wykłady, 
prezentacje, prelekcje i odczyty, do których zapraszani są uczeni przy różnorakich 
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okazjach. Badani uważają ponadto, że prezentować można swój dorobek naukowy 
poprzez spotkania i dyskusje z praktykami w danych dziedzinach. Wymienić można 
w tej grupie szeroko rozumiane działania eksperckie skierowane na doradztwo, kon
sultacje, opiniowanie projektów, wykonywanie ekspertyz. Najmniej badanych widzi 
możliwość prezentowania swojego dorobku naukowego szerokim rzeszom odbiorców 
za pomocą publikacji popularnonaukowych i współpracy z mediami. Niewielu uczo
nych upatruje możliwość popularyzowania swojej dziedziny naukowej poprzez włą
czanie się w działalność społeczną czy polityczną (nawet na szczeblu lokalnym). Kilka 
osób wyraziło pogląd, że współczesne możliwości telekomunikacyjne i teleinforma
tyczne mogą dopomóc w działaniach na rzecz zaprezentowania swojego dorobku na
ukowego. W nielicznych wypowiedziach osób, upatrujących sprzymierzeńców we 
współczesnych technologiach, pojawiły się propozycje organizowania transmisji spo
tkań czy debat, wykładów lub doświadczeń naukowych, telekonferencji, spotkań 
warsztatowo-szkoleniowych. Ważne byłoby ponadto opracowywanie zbiorów do bi
bliotek multimedialnych dostępnych w Internecie.

Jak można zauważyć, ponad połowa badanych nie precyzuje możliwości prezento
wania swojego dorobku naukowego. Niektórzy badani nie widzą celowości takich 
działań w kraju. Uważają oni, że „takie działania realizować można wyłącznie za gra
nicą, tam jest sprzyjający klimat i nikt nikogo nie posądza o robienie kariery”. Wydaje 
się, że nie ukształtował się jeszcze w naszym kraju sprzyjający klimat dla szerokiego 
angażowana się nauczycieli akademickich w działalność popularyzatorską. Przez lata 
popularyzacja nauki była obszarem planowej działalności państwa i różnorakich in
stytucji powołanych do jej organizowania. W okresie tym znacznie więcej uczonych 
angażowało się (bądź było angażowanych) w takie przedsięwzięcia i wydaje się, że 
przychylność środowiska naukowego względem popularyzatorów była znacznie więk
sza niż obecnie. Bardzo trudno więc odnaleźć wyjaśnienie obecnej, akcentowanej za
równo przez badanych, jak i przez innych badaczy, sytuacji.

Niemożność właściwego zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych wiąże się 
również, w opiniach badanych, z brakiem środków finansowych oraz niewystarczającą 
ilością czasu nauczycieli akademickich na takie działania, które, jak w przytoczonej 
odpowiedzi, „są stratą czasu, ponieważ nie liczą się w dorobku naukowym”. Równie 
wiele osób nie widzi potrzeby takich działań lub nie jest nimi zainteresowanych.

W wypowiedziach badanych nauczycieli akademickich nader widoczny staje się 
bierny stosunek do jakichkolwiek działań umożliwiających zaprezentowanie swojego 
dorobku naukowego otoczeniu społecznemu. Wynikać to może z dużej ilości obowiąz
ków zawodowych i rodzinnych, które całkowicie pochłaniają uczonych. Szerokie 
działania o charakterze popularyzatorskim przypisywane są najczęściej pasjonatom 
i karierowiczom. Środowisko naukowe niezbyt przychylnie odnosi się do osób, które 
zbyt często pokazują się w mediach, które upowszechniają swój dorobek naukowy. 
Aktywność popularyzatorska przedstawiana w takim świetle staje się działalnością 
nieomal wstydliwą i przynoszącą więcej kłopotów niż pożytku. Nietrudno więc zrozu
mieć wypowiedzi badanych, w których akcentowano, że gdyby uzyskali zaproszenie 
do takich działań, to być może byliby nimi zainteresowani, ale sami nie chcą zabiegać 
o udział w tego rodzaju przedsięwzięciach. Wydaje się to zjawiskiem szalenie niepo
kojącym, gdyż zaniechanie ze strony wielu uczonych powoduje, że w miejsce rzetel



178 Nauczyciele akademiccy a popularyzacja wiedzy

nych prezentacji pracowników naukowych pojawiają się coraz częściej głosy nie do 
końca dobrze poinformowanych dziennikarzy, publicystów bądź tłumaczenia zagra
nicznych popularyzatorów.

W grupie badanych nauczycieli akademickich większość widzi potrzebę oddziaływa
nia uczonych na środowisko pozanaukowe, ale ponad połowa z nich nie precyzuje, jak 
takie działania mogłyby być realizowane. Przytoczmy charakterystyczne wypowiedzi:

Uczony powinien dzielić się z otoczeniem swoim doświadczeniem i wiedzą, (...) powinien być 
również na to środowisko otwarty i modyfikować swoje poglądy. Wiedza i nauka mają wartość, 
jeżeli mogą służyć ludziom.

Uczony może kształtować szacunek do nauki i oddziaływać na tworzenie się właściwego podej
ścia do szukania prawdy, uczony winien dawać przykład poprzez dobre wykonywanie swojej pra
cy i uczciwość, uczeni powinni wyznaczać standardy w zakresie spędzania czasu wolnego, szcze
gólnie w zakresie biernego i czynnego uczestnictwa w kulturze.

To tylko przykłady wielu wypowiedzi, które silnie akcentowały potrzebę oddziały
wania uczonego na otoczenie społeczne i popularyzowanie wiedzy.

W wypowiedziach badanych pojawił się także głos, że uczeni zbyt mało robią dla 
społeczności, z których wyrośli. Powinnością osoby, która osiągnęła pewien status 
społeczny z racji wykonywanego zawodu, jest działanie na rzecz miejsca, z którym 
było się kiedyś związanym, „powinno dodawać się temu miejscu splendoru z racji 
swoich osiągnięć”.

Równie często akcentowano fakt, że oddziaływanie uczonego wiąże się z jego sta
tusem w środowisku naukowym, z jego pozycją społeczno-polityczną bądź jego popu
larnością. W opiniach wielu badanych tylko jednostki nietuzinkowe, wybitne bądź 
lubiące „robić wokół swojej osoby wiele zamieszania” angażowane sąnp. przez media 
w działalność społeczną czy popularyzatorską. „Jeśli ktoś jest prawdziwym uczonym, 
to nie ma się czasu na społeczeństwo, jeśli jest się byłym uczonym, wtedy można sobie 
pozwalać na pracę w różnego rodzaju organizacjach lub partiach politycznych” - to 
kolejna wypowiedź jednego z badanych. Takie wypowiedzi pozwalają wnioskować, że 
działania popularyzatorskie i społeczno-polityczne nie mieszczą się w wizerunku 
„prawdziwego uczonego”. Wyraźnie zaakcentowany został fakt, że jeśli jednostka 
przechodzi na jakiś czas na stronę działań pozanaukowych, to odbiera jej to prawo 
bycia „prawdziwym uczonym”. Twierdzenie kontrowersyjne, ale niebezpodstawne. 
Z jednej strony bowiem uczony, który na szeroką skalę angażuje się w działania spo
łeczno-polityczne, nie ma na tyle czasu, aby kontynuować swoje prace badawcze. 
Z drugiej strony, na niechęć środowiska naukowego do tej osoby wpływa jakże często 
jej zachowanie, kojarzone z nietrafnymi decyzjami politycznymi lub ustawodawczymi, 
jak również pojawiający się element zazdrości, jeśli osoba ta, dzięki swoim działa
niom, osiąga społeczne uznanie.

Często pojawiały się głosy o bardzo nikłych możliwościach oddziaływania uczone
go na środowisko społeczne w obecnej rzeczywistości. W opinii badanych zarówno 
społeczeństwo, jak i kręgi rządowe, ustawotwórcze, samorządowe czy administracja 
publiczna nie są zainteresowani wypowiedziami i poradami uczonych. Do działalności 
pozanaukowej potrzebny jest ponadto czas, zapał i energia, do której braku przyznaje 
się wielu uczonych. Są zniechęceni, znużeni, obciążeni nadmiarem obowiązków, które 
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nie pozwalają im na zajmowanie się działalnością „poboczną”. Przeciętny pracownik 
naukowy jest często jednostką zabieganą, zwracającą się głównie w kierunku osiągania 
kolejnych stopni naukowych lub gromadzenia środków materialnych.

Uczeni, jako autentyczni badacze danej dziedziny, winni mieć bezsprzecznie bez
pośredni stosunek do badanych zjawisk i niezbędny dla działalności popularyzatorskiej 
entuzjazm. Teza ta nie znajduje jednak odzwierciedlenia w wypowiedziach badanych 
nauczycieli akademickich. Jakże często zapominają oni o jednej z najważniejszych 
rzeczy, jaka wiąże się z ukazywaniem swoich osiągnięć naukowych innym. Nic lepiej 
nie motywuje bowiem człowieka do dalszych działań, jak poczucie, że to, co się robi, 
jest komuś przydatne, kogoś inspiruje, prowokuje do przemyśleń. Uczeni bez wiedzy 
odnoszącej się do tego, jak społeczeństwo odbiera ich prace badawcze, i bez możliwo
ści odczucia społecznej użyteczności swoich wysiłków, mogą odczuwać osamotnienie, 
bezsilność i zniechęcenie. I nie ulegnie to zmianie, jeśli nie zostaną poddane weryfika
cji sądy o bezcelowości angażowania się w działania na rzecz upowszechniania swoich 
osiągnięć naukowych i badawczych. Negatywne nastawienie uczonych jest powodem 
niepowodzeń wielu inicjatyw organizacji społecznych i mediów, gdyż uczeni nie są 
zainteresowani podejmowaniem jakiejkolwiek współpracy. Nazbyt powszechne wy
dały się również głosy, które określić można jako zniechęcenie, poczucie niemocy czy 
wręcz pesymizm: „po co mam to robić, nikt tego nie potrzebuje, a ja i tak mam tego 
dosyć” - to jedna z wypowiedzi. Pojawiający się nader często w wypowiedziach re
spondentów przejaw rezygnacji od wielu lat nie był tak mocno akcentowany w bada
niach pracowników naukowych (chociażby badania przeprowadzone pod przewod
nictwem E. Wnuk-Lipińskiej z 1983 i 1993 roku).

Dla większości badanych możliwości jakiegokolwiek oddziaływania na otoczenie 
społeczne są bardzo ograniczone. I nie chodzi tu jedynie o prezentację swoich osią
gnięć naukowych czy badawczych. Nauczyciele akademiccy nie odbierają siebie jako 
osób społecznie ważnych, posiadających autorytet i mających możliwości oddziaływa
nia na społeczeństwo (chociażby poprzez kształtowanie opinii społecznej dzięki wy
powiadaniu swoich poglądów na forum publicznym). Komercjalizacja życia powoduje, 
że czują się lekceważeni przez grupy dysponujące większymi środkami finansowymi 
lub tzw. zapleczem politycznym. Do szerokiej działalności społecznej potrzebny jest 
ponadto czas oraz kondycja fizyczna i psychiczna, gdyż dla większości nauczycieli 
akademickich aktywność tego rodzaju jawi się jako szalenie wyczerpująca. Oczekują 
wsparcia ze strony stowarzyszeń i instytucji, które zajęłyby się organizacją działań 
w tym obszarze. W wielu przypadkach pracownicy naukowi odczuwają powinność 
angażowania się w działania na rzecz społeczeństwa, ale nie potrafią doprecyzować, na 
czym mogłaby ich rola polegać.

Wydawać się może, że działaniami popularyzatorskimi w Polsce zajmuje się okre
ślona grupa uczonych. Są to najczęściej wciąż te same osoby, pojawiające się w róż
nych działaniach i okolicznościach jako konsultanci, eksperci, popularyzatorzy itp. 
(tzw. uczeni telewizyjni).

Wypowiedzi badanych w pełni oddają współczesną kondycję polskiego uczonego 
i nie można nie zaakcentować niepokoju, który zaistniała sytuacja budzi. Wielu na
uczycieli akademickich wydaje się chętnych do podejmowania się różnorodnych dzia
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łań na rzecz środowiska społecznego i gdyby zaistniały odpowiednie okoliczności, to 
liczyć można, że ich zaangażowanie byłoby znacznie szersze.

Sformułowane przez autorkę propozycje wyjścia z pewnego rodzaju impasu za
warte zostały w poniższych rozważaniach i odnoszą się w szczególności do postulatów 
związanych z poprawą polityki naukowej państwa, do prób przełamania trudności 
wynikających ze stosunku nauczycieli akademickich do zadań wpisanych w społeczną 
rolę uczonego oraz do propozycji działań polepszających stopień zainteresowania 
współczesnego polskiego społeczeństwa kwestiami naukowymi.

5. Warunki optymalizacji uczestnictwa nauczycieli akademickich 
w popularyzacji wiedzy

Warunkiem upowszechniania nauki, jak pisze J. Goćkowski, są jej twórcy, a ich 
społeczna rola polega na występowaniu w charakterze strażników poziomu publikowa
nych tekstów naukowych i szeroko rozumianej krytyki naukowej. Najważniejsze 
w każdym środowisku naukowym są jednak jego elity, które pełnić winny następujące 
funkcje: kreować autorytety naukowe, generować szkoły naukowe, skupiać twórców 
najwartościowszych dzieł, stanowić dla środowisk naukowych kręgi miarodajne pod 
względem wzorów tworzenia wartości poznawczych, stać na straży norm i reguł doty
czących wykonywania zawodu uczonego, wywierać wpływ na charakter procesów 
innowacyjnych w czynnościach naukowych i strukturze wiedzy naukowej, kształcić 
i wychowywać nowe kadry pracowników naukowych.

Na pełniejsze włączenie pracowników naukowych w działalność popularyzatorską 
zwracał uwagę już K. Wojciechowski w 1973 roku w artykule Zagadnienia populary
zacji nauki, pisząc, że najlepszym popularyzatorem jest specjalista z danej dziedziny, 
co najczęściej odnieść można do twórców nauki.

Rozliczne głosy krytyki dzisiejszej rzeczywistości nie ominęły świata uczonych. 
Przypisuje się im część odpowiedzialności za klimat społecznej wrogości wobec nauki, 
uzasadniany: niechęcią do odpowiadania uczonych na ważne dla ludzi pytania; oddawa
niem przez uczonych swojego potencjału twórczego siłom, które nie biorą pod uwagę 
prawdziwych potrzeb i dążeń zwykłych ludzi; wiązaniem się uczonych z elitami rządzą
cymi i finansowymi; czy wreszcie kwestionowaniem lojalności uczonych wobec państwa 
i narodu, w imię uniwersalizmu nauki i czynienia wszystkiego obiektem analizy i inter
pretacji naukowej25. Zarzuty te trudno jednoznacznie uznać za bezpodstawne.

25 Tożsamość nauki i tradycja w nauce jako problem poznawczy i społeczny, Wstęp autorów zbioru: 
Nauka. Tożsamość i tradycja, red. J. Goćkowski, S. Marmuszewski, Wyd. Universitas, Kraków 1995, s. 8.

Uczeni winni się ponadto rozliczać wobec podatników z pieniędzy, które są na cele 
naukowe wydawane, bo jeśli ogół społeczeństwa nie jest informowany o badaniach 
naukowych, na które przeznaczane są środki finansowe podatników, to jak może 
przejmować się narzekaniami uczonych na zmniejszanie przekazywanych im subwen
cji. Szczególnie istotne jest prezentowanie osiągnięć badawczych pracowników na
ukowych z różnych instytucji poszczególnych regionów, co może mieć walor konsoli
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dujący zarówno dla środowiska naukowego regionu, jak i dla poprawienia relacji 
uczonych z otoczeniem społecznym. Dzięki temu mogą być trafniej podejmowane 
badania jednostkowe lub zespołowe nad problematyką ważną dla danego regionu. 
Skoro więc społeczeństwo ocenia uczonych i ich poziom naukowy na podstawie wyni
ków badań, to właśnie uczonym najbardziej winno zależeć na jak najlepszym sposobie 
przekazania społeczeństwu swoich odkryć.

Angażowanie się uczonych w działalność popularyzatorską jest kwestią niezwykle 
istotną, ale przez nich samych dalece niedocenianą. Potwierdzają to zarówno badania 
własne autorki, jak i wypowiedź T. Alek-Kowalskiego, według którego „sens i społeczny 
rezonans upowszechniania nauki nie zawsze jest wystarczająco doceniany przez samych 
twórców. Przeważnie nie przywiązują oni zbyt wielkiej wagi do działalności populary
zatorskiej (zwłaszcza uprawianej przez niespecjalistów)”26 27. J. Kozielecki przytacza na
wet pogląd, że lepiej umiemy tworzyć wiedzę, niż ją upowszechniać, co znacznie ograni- 
cza rolą nauki we współczesnym społeczeństwie . Stwierdzenie to wyraźnie korespon
duje z postulatami organizatorów działań popularyzatorskich o poszerzanie przez 
uczonych swoich kompetencji w obszarze „społecznego komunikowania się”.

26 T. Alek-Kowalski, Instytucjonalizacja nauki, Wyd. WSP, Zielona Góra 1998, s. 32.
27 Tamże, s. 106.
28 Powszechne rozumienie nauki (The Public Understanding of Science), Raport opracowany przez 

Grupę Ad hoc powołaną przez Królewskie Towarzystwo i zatwierdzony przez Radę Królewskiego Towarzy
stwa w Londynie, tłum. J. Bojanowski, Wyd. PFUN, Warszawa 1993, s. 45.

W raporcie opracowanym w 1983 roku przez Grupę Ad hoc powołaną przez Królew
skie Towarzystwo i zatwierdzonym przez Radę Królewskiego Towarzystwa w Lon
dynie pod tytułem Powszechne rozumienie nauki (The Public Understanding of Scien
ce), wydanym w Polsce siłami Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki w 1993 roku, 
odnajdujemy stwierdzenie: „naukowcy muszą się nauczyć lepszego komunikowania ze 
wszystkimi kręgami społeczeństwa, a szczególnie ze środkami masowego przekazu. 
(...) Tak samo potrzebne są dobre kontakty z parlamentem, służbą cywilną i przemy
słem”28. Autorzy raportu skierowali do uczonych bezpośredni apel, aby uczyli się ko
munikowania ze społeczeństwem, aby chcieli to robić i uważali to za swój obowiązek. 
Aby nie przerzucali odpowiedzialności na dziennikarzy bądź na inne osoby, które zaj
mują się działaniami popularyzatorskimi. Jest to zbyt ważna kwestia, aby w całości 
powierzać ją osobom niewłączonym w działalność badawczą. Kwestia komunikowania 
się uczonych ze społeczeństwem jest niezwykle istotna i trudna. Wiąże się bowiem nie 
tylko z brakiem kompetencji językowych u odbiorców, ale często z brakiem podsta
wowego wykształcenia, które umożliwiłoby im zrozumienie różnorodnych zjawisk. 
Jest więc rzeczą niezwykle czasochłonną i kłopotliwą, aby przygotować popularyzo
wane treści tak, by mogłyby być one zrozumiane przez daną grupę odbiorców. Nie jest 
to rzecz prosta, ale nie można powiedzieć, by była niemożliwa. Wymaga tylko więk
szego nakładu czasu. Działania popularyzatorskie nie odniosą żadnego skutku, jeśli nie 
będą poprzedzone rozeznaniem poziomu odbiorców i ich oczekiwań. Przekaz musi być 
bowiem skierowany do konkretnej kategorii odbiorców, a nie do ogółu. Działania po
pularyzatorskie kierowane do ogółu społeczeństwa tak naprawdę skierowane są do 
nikogo. Należałoby stworzyć projekty działań w odniesieniu do poszczególnych grup 
społeczeństwa. Projekty, które różnić się winny poziomem uogólnienia i sposobem 
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prezentacji. Najważniejsze byłoby jednak skierowanie się do grup szczególnie istot
nych, a wymienić można tutaj samych uczonych, nauczycieli, dzieci i młodzież, gremia 
rządzące, dziennikarzy, działaczy społecznych itp.

Widoczny staje się jeszcze jeden aspekt tego zagadnienia, niekorzystnie oddziałują
cy na angażowanie się uczonych w działalność popularyzatorską a związany z niechę
cią środowiska naukowego wobec osób, które przejawiają w tej dziedzinie szczególną 
aktywność. Tacy pracownicy naukowi określani są często mianem karierowiczów, 
a ich osiągnięcia naukowe zaczynają być kwestionowane. Można zaryzykować stwier
dzenie, że szeroka działalność popularyzatorska uczonych nie najkorzystniej wpływa 
na ich własny wizerunek w środowisku naukowym. Jeszcze niedawno, jak pisze 
R. Dunbar, „pisanie popularnych artykułów uważano za bardzo podejrzaną działalność 
i nikomu nie przyszłoby do głowy włączyć takich tekstów do swego oficjalnego do
robku naukowego”29.

29 R. Dunbar, Kłopoty z nauką, tłum. P. Amsterdamski, Wyd. Marabut, Gdańsk-Warszawa 1996, s. 190.

Wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę korespondują z powyższymi sąda
mi. Ukazują ponadto wiele innych zależności oddziałujących na interesujący nas ob
szar. Blisko 90% badanych nauczycieli akademickich potwierdziło, że podejmuje się 
różnorakich działań poza uczelnią macierzystą (działania o charakterze dydaktycznym, 
naukowym bądź społeczno-politycznym), ale nie postrzegają oni swojej aktywności 
w kategoriach upowszechniania/popularyzacji wiedzy. Powodem tego, iż naukowcy 
nie postrzegają swoich działań w powyższych kategoriach, jest najprawdopodobniej 
wąskie definiowanie zjawiska popularyzacji, które sprowadza się do ujmowania go 
w ramy odczytów, prelekcji i pisarstwa popularnonaukowego. Polskie środowiska 
naukowe rzadko włączają się w jakiekolwiek działania o charakterze popularyzator
skim. Wynikać to może z faktu, iż premiowane w nich są jedynie publikacje czysto 
naukowe, natomiast działania o charakterze popularyzatorskim mogą być realizowane, 
w obecnej rzeczywistości, tylko kosztem własnego czasu i osobistych interesów. 
Udział ludzi nauki w tradycyjnych działaniach popularyzatorskich został współcześnie 
znacznie zawężony na rzecz dziennikarzy i praktyków zajmujących się konstruowa
niem przekazów popularnonaukowych. Namysł nad rolą nauczycieli akademickich 
w działaniach tego typu zmusza więc do dookreślenia nowych obszarów, poprzez które 
uczeni mogą popularyzować wiedzę.

Analizując rodzaje pozauczelnianej działalności nauczycieli akademickich, autorka 
próbowała nakreślić nowe możliwości oddziaływania uczonych na społeczność. Włą
czenie działań równoległych o charakterze naukowym, dydaktycznym i społeczno- 
-politycznym, podejmowanych przez pracowników naukowych, do obszaru działań 
popularyzatorskich staje się w obecnej rzeczywistości koniecznością. Błyskawiczne 
przemiany technologiczne i szybki rozwój w obrębie poszczególnych dyscyplin na
ukowych uniemożliwiają posługiwanie się kategorią popularyzacja wiedzy/nauki 
w odniesieniu do klasycznej definicji tego zjawiska, kładącej główny nacisk na upo
wszechnianie w społeczeństwie treści naukowych. Owych treści jest w obecnej rze
czywistości tak wiele, że niemożliwy, a nawet niezbyt konieczny staje się ich przekaz. 
Dla współczesnego człowieka popularyzacja nauki staje się główną płaszczyzną kon
taktowania się z naukowcami, przełamywania niechęci i studzenia zbytniego entuzja
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zmu wobec „nieograniczonych możliwości nauki” oraz zaznajamiania się z metodolo
gią naukowego poznawania otaczających nas zjawisk.

Drugim istotnym zjawiskiem nakładającym na uczonych nowe role jest wąska pro
fesjonalizacja, pojawiająca się we wszystkich aspektach naszego życia. Uczeni winni 
więc dzisiaj podejmować działania na rzecz społeczeństwa, przyjmując rolę eksperta, 
konsultanta, doradcy. Te nowe obowiązki wynikają z konieczności dzielenia się przez 
uczonego swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Jest to w pewnym stopniu 
forma zwracania społeczeństwu długu, który uczony zaciąga w całym swoim życiu 
w toku uczenia się i realizowania kolejnych projektów badawczych. Wiedza uczonych 
winna służyć rozwiązywaniu różnorakich trudności społecznych czy gospodarczych, 
jeśli tylko zaistniałaby taka potrzeba. Niestety w naszym kraju korzystanie z pomocy 
uczonych w takich sytuacjach nie zostało jak na razie w dostatecznym stopniu spopula
ryzowane. Od wielu lat dzieje się bowiem tak, że decydenci pytają uczonych o rozwią
zania trudnych, problematycznych sytuacji, ale przy podejmowaniu decyzji ostatecz
nych nie są one rzetelnie brane pod uwagę. Stawia to w bardzo niekorzystnej sytuacji 
samych uczonych, ponieważ w społecznym odczuciu nie są oni w stanie zaproponować 
optymalnych rozwiązań problemów nurtujących życie społeczne.

Pożądaną konsekwencją diagnoz bywa zaprojektowanie na podstawie zebranego 
materiału tendencji rozwojowych badanego zjawiska, ulepszeń istniejącej rzeczywisto
ści lub wysunięcie nowych rozwiązań praktycznych. Biorąc pod rozwagę omówione 
w rozprawie zjawiska, autorka pokusiła się o sformułowanie kilku zasadniczych po
stulatów, które wedle przeprowadzonego rozpoznania wydają się szczególnie istotne 
dla problematyki roli uczonych w procesie popularyzacji nauki. Postulaty te skupiają 
się wokół trzech zasadniczych kwestii:

- problemów wynikających z polityki naukowej państwa;
- trudności wynikających ze stosunku nauczycieli akademickich do zadań wpisa

nych w społeczną rolę uczonego;
- utrudnień związanych z poziomem zainteresowania społeczeństwa kwestiami 

naukowymi.
Polityka naukowa państwa stwarza warunki dla rozwoju poszczególnych dyscyplin 

naukowych poprzez popieranie badań, wspieranie uczonych oraz kreowanie przychyl
nego stosunku społeczeństwa względem badań. Na kreowanie przychylnego klimatu 
społecznego dla pracy uczonych oraz rozwoju badań naukowych mają niewątpliwie 
wielki wpływ działania popularyzatorskie - znacznie poprawiające społeczny stosunek 
do wiedzy naukowej. Nie mogą być to jednak działania przypominające „misję doktora 
Judyma”, ale dobrze zaplanowane i sprawnie przeprowadzane kampanie promocyjne. 
Coraz częściej pojawiają się próby zastępowania pojęcia „popularyzacja wiedzy” for
mułą „promocja nauki”. Dla organizatorów działań w tym obszarze rozróżnienia tego 
rodzaju nie mają większego praktycznego znaczenia. Bo tracą zasadność spory 
o aspekty semantyczne, kiedy interesujące nas zjawisko znajduje się w głębokiej zapa
ści. Z całą pewności stwierdzić można, że w okresie poprzedzającym transformację 
ustrojową działalność popularyzatorska funkcjonowała znacznie lepiej niż obecnie. 
Inicjatywy tego rodzaju winny być i dziś wpisane w politykę naukową państwa i po
wierzone powołanym do tego celu instytucjom. Bezpośrednio upowszechniać naukę 
mogą bowiem konkretni ludzie, ale potrzebne są instytucje, które będą im w tych działa
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niach pomagać, a także w wielu przypadkach będą te działania organizować. Instytucje 
państwowe winny ponadto wspierać uczestnictwo instytucji naukowych i badawczych 
w różnorodnych wystawach i targach (krajowych i zagranicznych). Nagrody i medale 
uzyskiwane przez polskich uczonych na międzynarodowych imprezach są znakomitym 
momentem popularyzowania polskich osiągnięć naukowych także w kraju.

Kolejna grupa postulatów miałaby na celu przełamanie niechęci uczonych do sze
rokich działań pozauczelnianych (ze szczególnym uwzględnieniem działań o charakte
rze popularyzatorskim). Wielu uczonych angażuje się bowiem tylko w te inicjatywy, 
które poparte są profitami różnego typu (niekoniecznie finansowymi), a „prace spo
łeczne” są obecnie w środowisku naukowym „nie na czasie”. Wielu nauczycieli akade
mickich obciążonych jest ponadto ponad miarę różnorakimi obowiązkami zawodowymi, 
co powoduje, że na działania pozauczelniane mieszczące się w sferze popularyzowania 
nauki brakuje nie tylko czasu, ale i chęci. Poważną trudność stanowi także brak przygo
towania pracowników naukowych do upowszechniania nauki oraz do „publicznego ko
munikowania się”. Wiele angielskich uczelni prowadzi kierunek studiów public commu- 
nication of science, który przybliża studentom zasady zaznajamiania społeczeństwa 
z zagadnieniami naukowymi. W naszym kraju nie prowadzi się takich studiów, jak rów
nież nie doskonali się nauczycieli żadnego szczebla w zakresie upowszechniania nauki. 
Organizatorzy imprez popularyzatorskich najczęściej narzekają na brak osób, które 
w przystępny i ciekawy sposób umiałyby zaprezentować swoje osiągnięcia.

Poważnym utrudnieniem w zachęcaniu nauczycieli akademickich do włączania się 
w działalność popularyzatorską jest nieuznawanie publikacji tego typu w oficjalnym 
dorobku naukowym uczonego. Trudno więc oczekiwać, aby w czasach ścisłego rozli
czania uczonych z liczby publikacji mieli oni czas i ochotę na pisarstwo popularnonau
kowe. W wielu krajach zachodnich uniwersytety wręcz obligują swoich pracowników 
naukowych do angażowania się w tej dziedzinie, ale tam powszechne znaczenie popu
laryzacji zostało oficjalnie docenione. Stworzenie odpowiedniego klimatu i warunków 
organizacyjnych, a także podniesienie w środowisku naukowym prestiżu tego rodzaju 
pracy i jej wymiernych efektów z pewnością zaowocowałoby uaktywnieniem się wielu 
autorów rekrutujących się z kadry naukowej i naukowo-dydaktycznej. Do uznawanego 
i punktowanego dorobku naukowego mogłyby być włączane chociaż te prace, które 
posiadałyby pozytywne recenzje uczonego danej specjalności.

Pomimo tych rozlicznych trudności zaczyna się wyłaniać z polskiego środowiska 
naukowego grupa pełnych entuzjazmu popularyzatorów, którzy mogą się stać w przy
szłości inicjatorami coraz szerszych działań w tym zakresie. Opierając się na wypo
wiedziach badanych nauczycieli akademickich, wnioskować można, że istnieje także 
szerokie grono „potencjalnych” popularyzatorów, tzn. osób, które z pewnością zaanga
żowałyby się w działania tego typu, gdyby ktoś im zaproponował współpracę (media, 
wydawnictwa, organizatorzy popularyzacji wiedzy).

Trzecia grupa postulatów odnosi się do zwiększenia społecznego zainteresowania 
kwestiami naukowymi. Od wielu lat obserwuje się pogłębiającą się przepaść między 
uczonymi a resztą społeczeństwa. Nauka współczesna jest przedmiotem podziwu, ale 
i napotyka coraz częściej barierę niezrozumienia. Odżył nawet ruch irracjonalizmu. 
Współczesnego człowieka, bombardowanego zewsząd najrozmaitszymi bodźcami, 
trudno zainteresować nowymi odkryciami naukowymi. Wyjątek stanowią informacje, 
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które przekazywane są w formie sensacji lub rozrywki. W Polsce bardzo widoczne 
staje się ostatnimi czasy obniżanie poziomu rozumienia i doceniania nauki przez społe
czeństwo, zarówno w zakresie jej treści i wartości cywilizacyjnych, jak i w zakresie 
autorytetu i roli uczonego. Może nawet się pojawić przeświadczenie, że nauka polska 
nie ma społeczeństwu nic do zaoferowania, bo większość publikacji i filmów popular
nonaukowych dotyczy osiągnięć naukowych uczonych zagranicznych. W społecznym 
odczuciu istnieje bardzo słaba korelacja pomiędzy nauką a codziennością, większość 
ludzi nie zdaje sobie bowiem sprawy z wkładu nauki w nowe odkrycia techniczne 
i technologiczne. Tymczasem „codzienność” może się stawać znakomitym przyczyn
kiem do popularyzowania nawet bardzo skomplikowanych osiągnięć naukowych. Oka
zuje się ponadto, że polskie społeczeństwo cechuje ciekawość i może właśnie ten 
aspekt należy brać pod uwagę, zastanawiając się nad ulepszeniem działań popularyza
torskich. Jedną z podstawowych zasad winna być wielotorowość tych działań, ze 
szczególnym uwzględnieniem lokalnych potrzeb i uwarunkowań. Popularyzacją po
winny być najczęściej obejmowane te zagadnienia wiedzy naukowej, które nadają się 
do praktycznego zastosowania i mogą być użyteczne przy rozwiązywaniu najrozmait
szych „problemów życia codziennego”. To zapewne pomogłoby w usunięciu jednej 
z podstawowych barier w działalności popularyzatorskiej, jaką jest brak zainteresowa
nia zagadnieniami naukowymi ze strony odbiorców. W działalności popularyzatorskiej 
należałoby się więc oprzeć na wydawaniu książek i czasopism popularnonaukowych 
oraz wydawnictw multimedialnych, nadawaniu audycji telewizyjnych i radiowych, 
organizowaniu imprez typu festiwalowego, prowadzeniu otwartych wykładów i od
czytów, rozpropagowaniu na nowo uniwersytetu powszechnego. W telewizji koordy
natorem tych działań winien być dobrze funkcjonujący dział edukacyjny, w prasie 
codziennej i czasopismach winny być prowadzone działy naukowe. Naukowe serwisy 
informacyjne czasopism i różnorodnych instytucji czy organizacji winny być także 
dostępne w Internecie. Należałoby się także poważnie zastanowić nad stworzeniem 
odrębnego ogólnopolskiego kanału emitującego filmy i programy popularyzujące na
ukę, w którym udział byłoby znaczącym i nobilitującym dla każdego uczonego.
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Przez wiele lat popularyzacja wiedzy w naszym kraju była działalnością inicjowaną 
i zaprogramowaną przez władzę państwową, a o różnorodnych aspektach tego zjawiska 
traktowało wiele opracowań i sprawozdań. Obecnie organizacją działań popularyzator
skich zajmuje się wiele różnorodnych instytucji i stowarzyszeń, ale o kierunkach 
i zakresach interesujących nas działań nie wiemy zbyt wiele. Nikt nie zajmuje się ich 
koordynacją, jak również nie są prowadzone żadne statystyki czy sporządzane spra
wozdania.

Rozpoznanie, jakiego podjęła się autorka, dotyczyło jednego z zakresów populary
zacji wiedzy, który sytuowałaby nauczyciela akademickiego we współczesnych działa
niach tego typu. Popularyzacją i upowszechnianiem wiedzy w największym stopniu 
zajmują się bowiem nauczyciele różnych szczebli, ponieważ zawodowo przekazują 
wiadomości naukowe kolejnym pokoleniom. Naturalną rzeczą jest więc, że nauczy
ciele akademiccy z racji wykonywanego zawodu są popularyzatorami treści nauko
wych na poziomie studiów wyższych. Wysoka pozycja uczonych w hierarchii prestiżu 
społecznego nakazuje im ponadto pełnić funkcje daleko poza miejscem ich pracy. Jako 
autentyczni badacze danej dziedziny winni mieć także bezpośredni stosunek do bada
nych zjawisk i niezbędny dla działalności popularyzatorskiej entuzjazm. Dla masowe
go odbiorcy jest to więc jedna z nielicznych okazji stykania się z autentycznymi prze
jawami działalności naukowej w postaci nowoczesnych metodologii badań i nie znie
kształconymi przez różnorakich „popularyzatorów-pośredników” twierdzeniami.

Próba odpowiedzi na pytanie o rolę nauczycieli akademickich we współczesnych 
działaniach na rzecz popularyzacji wiedzy w Polsce została osadzona na analizie poza- 
uczelnianej działalności pracowników szkół wyższych. Istotna wydała się ponadto 
analiza stosunku uczonych do możliwości włączania się w działania na rzecz otoczenia 
społecznego oraz możliwości prezentowania swojego dorobku naukowego społeczeń
stwu. Autorce pracy zależało na rozpoznaniu i ustaleniu, jaką rolę w procesie popula
ryzacji nauki odgrywają jej twórcy, czyli uczeni. Istotne wydało się więc uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie o zakres i stopień zaangażowania nauczycieli akademickich 
w różnorodne działania mieszczące się w obszarze ich pozauczelnianej aktywności 
oraz przeanalizowanie znaczenia tych przedsięwzięć dla popularyzacji wiedzy. Z anali
zy takiej wyłonić się bowiem powinien współczesny obraz roli nauczycieli akademic
kich w procesie popularyzacji wiedzy w naszym kraju.

Wyniki badań pozwalają wnioskować, że obszary równoległej działalności nauczy
cieli akademickich są w dzisiejszych czasach bardzo rozległe. Realizowane są one 
w rozlicznych kierunkach, obejmują współpracę z wieloma różnymi instytucjami, za
wierają się w rozlicznych formach. Analiza równoległej działalności nauczycieli aka
demickich o charakterze dydaktycznym, naukowym czy społeczno-politycznym po
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zwala stwierdzić, że każda z tych aktywności ma duże znaczenie w popularyzacji. 
Wszystkie obszary działań pozauczelnianych są nierozłącznie związane z dzieleniem 
się uczonego swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami ze wszystkimi zainte
resowanymi. Są momentem prezentacji osiągnięć naukowych, zainteresowań badaw
czych uczonych oraz, co może jest najważniejsze dla poprawy społecznego rozumienia 
nauki, stanowią płaszczyznę kontaktowania się nauczycieli akademickich ze środowi
skami pozauczelnianymi.

Na podstawie badań stwierdzić można, że tradycyjne działania popularyzatorskie są 
dla współczesnego nauczyciela akademickiego działalnością marginalną. Inicjatywy 
tego rodzaju, jak zostało to już wielokrotnie zaakcentowane, nie mogą być włączane do 
oficjalnego dorobku naukowego uczonego, jak również w wielu przypadkach środowi
ska naukowe nieprzychylnie odnoszą się do osób szczególnie angażujących się w takie 
przedsięwzięcia.

Warunkiem rozszerzenia się zaangażowania nauczycieli akademickich w działal
ność popularyzatorskąjest niewątpliwie zmiana nastawienia środowiska naukowego do 
działań tego rodzaju, jak również poprawa organizacji działań w tym obszarze. Żyjemy 
w świecie ogarniętym powszechnym pośpiechem. Trudno więc, aby uczeni obciążani 
coraz większą ilością obowiązków zawodowych w szerokim stopniu angażowali się 
w czasochłonne działania popularyzatorskie, skierowane do szerokiego grona odbior
ców. Oddziaływaniem takim może winny być objęte częściej środowiska opiniotwór
cze - nauczyciele, dziennikarze, działacze samorządowi. Uczeni zaś winni częściej 
angażować się w działalność społecznego ruchu naukowego, we współpracę ze 
wszystkimi szczeblami szkolnictwa oraz z władzami regionu.

Powszechne braki w finansowaniu wszystkich obszarów życia w naszym kraju do
prowadziły do nagminnego usprawiedliwiania zaniechania jakichkolwiek działań 
w wielu zakresach. Nie należy jednak legitymizować braku działań w tym zakresie 
trudnościami kraju i związanymi z tym faktem uciążliwościami życia poszczególnych 
obywateli. Działania w zakresie upowszechniania nauki należy bowiem traktować jako 
inwestowanie w przyszłość, a nie jako luksus, na który można sobie pozwolić, gdy 
wszelkie inne potrzeby społeczne zostaną w całości zaspokojone. Popularyzacja wie
dzy jest w rozumieniu autorki elementem kształcenia społeczeństwa i powinna się 
znaleźć w koncepcjach rozwoju państwa czy regionu. Bardzo trudnym zadaniem jest 
jednak przekazywanie nowości z różnych dziedzin nauki - szczególnie z nauk ścisłych 
- osobom, które nie posiadają elementarnego wykształcenia w dziedzinie tych właśnie 
nauk. Postuluje się więc umożliwienie szerokim gronom zainteresowanych uzupełnie
nia edukacji, stworzenie szerokiej oferty różnorodnych form edukacji permanentnej. 
Popularyzacja powinna wdrażać do samokształcenia, a popularyzator winien w obecnej 
rzeczywistości pełnić rolę animatora takiej aktywności.

Działania popularyzatorskie należałoby umieścić w obszarze zainteresowań różno
rodnych instytucji na szczeblu zarówno centralnym, jak i lokalnym. Od poszczegól
nych ministerstw i instytutów resortowych, poprzez Polską Akademię Nauk i Komitet 
Badań Naukowych, biblioteki i muzea, do towarzystw naukowych i stowarzyszeń na
ukowo-technicznych. Wymienione instytucje i stowarzyszenia mogłyby się zaintere
sować organizowaniem nie tylko jednokrotnych akcji, ale całych kampanii bądź dzia
łań o charakterze długofalowym. Winny się także podjąć koordynowania działań reali
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zowanych w tym obszarze przez: instytucje kulturalno-oświatowe (biblioteki, muzea, 
instytucje paramuzealne, np. parki, ogrody botaniczne czy zoologiczne, galerie, domy 
kultury, kluby, świetlice); instytucje edukacyjne i naukowe (szkoły, uczelnie wyższe, 
instytuty badawcze); instytucje administracji publicznej (instytucje rządowe, biura 
centralne, samorząd lokalny); instytucje wydawnicze; zakłady pracy; kościoły i związ
ki wyznaniowe; stowarzyszenia (naukowe, branżowe, społeczne, kulturalne); samorząd 
pracowniczy i związki zawodowe.

W raporcie F. Mayora Przyszłość świata odnajdujemy wyzwania edukacyjne roku 
2020. Piąte wyzwanie kładzie nacisk na uważną obserwację i interpretację w procesie 
nauczania dziedzin wiedzy podlegających szybkiej ewolucji. Stwierdzenie to w pełni 
odnieść można do współczesnych założeń działalności popularyzatorskiej, skierowanej 
na oswajanie współczesnego człowieka ze zmieniającą się pod wpływem szybkiego 
rozwoju nauki rzeczywistością. Przygotowanie do właściwej percepcji otaczających 
nas zjawisk winno się odbywać w trakcie edukacji szkolnej, która powinna jednocze
śnie wdrożyć współczesnego człowieka do samokształcenia. Przemiany edukacji mu
szą iść także w kierunku włączania do działań edukacyjnych różnorodnych instytucji 
pozaszkolnych, w których nauka odbywa się na poziomie nieformalnym - muzeów, 
instytucji kulturalnych, instytucji zajmujących się edukacją na odległość. Za szczegól
nie ważne uznać ponadto należy, aby uczelnie wyższe włączały się w system edukacji 
wszystkich ludzi w każdym wieku - idea uniwersytetu otwartego1.

1 F. Mayor, Przyszłość świata, tłum. J. Wolf, A. Janik, W. Rabnuk, Fundacja Studiów i Badań Eduka
cyjnych, Warszawa 2001, s. 385-387.

Obok zaangażowania różnorodnych instytucji i stowarzyszeń w popularyzację wie
dzy oraz przełamania niechęci do niej w środowiskach naukowych, ważnym proble
mem staje się skłonienie samych uczonych do prezentowania swojego dorobku na
ukowego. Mogłoby to nastąpić poprzez publikowanie w wersji uproszczonej raportów 
z badań naukowych, jak i raportów z oceną i opisem nowych odkryć. Przedkładanie 
pod publiczny ogląd wyników badań i innowacji naukowych, nad którymi pracują 
uczeni indywidualnie lub zespołowo, winno się stać naturalnym zakończeniem pro
jektów badawczych (np. finansowanych przez KBN). Sprzyjałoby to pełniejszemu 
zapoznaniu społeczeństwa lub chociaż grupy zainteresowanej daną dziedziną z zagad
nieniami, które przedstawione w odpowiedniej formie i odpowiednim czasie stają się 
jakże często tematami przetargowymi polityków lub przedmiotem sensacji nagłaśnia
nej przez media. Sprzyjałoby to również zapoznawaniu się środowiska naukowego 
z pracami podejmowanymi przez różne ośrodki badawcze. Częste bowiem jest zjawi
sko, kiedy to instytucje zajmujące się tą samą problematyką naukową nie są wzajemnie 
zaznajomione z wynikami swoich opracowań.

Za najważniejsze należy uznać, by w nowoczesnym społeczeństwie działania po
pularyzatorskie skupiały się na przekazie społeczeństwu „wiedzy cywilizacyjnej”, 
niezbędnej do świadomego i aktywnego życia w dzisiejszym świecie. Winny kształto
wać w społeczeństwie perspektywę takiego patrzenia na otaczające współczesnego 
człowieka zjawiska, która umożliwiałaby mu włączanie teorii naukowych w proces 
wyjaśniania tych zjawisk. Powinny także w czasach rozprzestrzeniania się postaw ne
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gatywnych (także wobec zagadnień naukowych) kształtować niesprzeczny z nauką 
sposób pojmowania rzeczywistości.

Pomimo wielu trudności i nieprzychylności otoczenia w wielu nauczycielach aka
demickich dojrzewa jednak przekonanie, że działalność społeczna i popularyzatorska 
jest bardzo istotna i że jest wpisana w rolę uczonego. Uczeni za swoje osiągnięcia 
w popularyzowaniu nauki powinni być nagradzani, a popieranie powszechnego rozu
mienia nauki winno być zawodowym obowiązkiem środowiska naukowego.
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