
Wprowadzenie

Zarówno naukowcy, jak i pracownicy mediów w swej praktyce zawodowej 
wielokrotnie stają przed dylematem, w jaki sposób rzetelnie i skutecznie infor-
mować o wynikach przeprowadzanych badań oraz jak je popularyzować. Ce-
lem niniejszej książki jest zebranie głosów badaczy, reprezentantów instytucji 
naukowych oraz użytkowników mediów, którzy odpowiadając na to pytanie, 
wyjaśniają, co tak naprawdę kryje się dziś pod pojęciem science communica-
tion. Komunikacja od zawsze była fundamentem nauki. Autorzy zebranych 
w tomie artykułów udowadniają, iż stwierdzenie to pozostaje aktualne także 
współcześnie, choć w dobie rozwoju mediów masowych i Web 2.0 zyskuje ono 
szczególne znaczenie. 

Książka Komunikowanie o nauce jest pokłosiem konferencji naukowej, 
która odbyła się w 2014 roku w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Ko-
munikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgromadzone tu analizy 
koncentrują się wokół rozmaitych aspektów komunikacji naukowej, która 
ze względu na swój dynamiczny rozwój coraz częściej staje się przedmiotem 
naukowej refleksji. W niniejszym tomie popularyzowanie wiedzy oraz wyni-
ków pracy naukowców przez prasę i media elektroniczne zostało przez nas 
zestawione z oczekiwaniami instytucji, które coraz bardziej świadomie dążą 
do stworzenia przemyślanych strategii promocyjnych. Ów dualizm interesów 
staraliśmy się odzwierciedlić w układzie książki. W pierwszej części zostały 
przedstawione dziennikarskie strategie popularyzowania nauki. Zebrane tu 
teksty pokazują, w jaki sposób wybrane redakcje i poszczególni dziennika-
rze przedstawiają kwestie związane z nauką. W drugiej części zostały z kolei 
omówione strategie instytucjonalne wskazujące na konkretne oczekiwania 
badaczy, uniwersytetu, szkoły, medycyny, a także miłośników nauki i jej po-
pularyzatorów w stosunku do mediów.

Wprowadzeniem do pierwszej części książki jest szkic Wojciecha Furma-
na Dziennikarstwo jako pomost pomiędzy myśleniem potocznym a myśleniem 
naukowym, w którym zostały omówione współistniejące dziś trzy typy dzien-
nikarstwa: popularne, poważne oraz precyzyjne. Opierając się na wynikach 
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analizy zawartości prasy, autor pokazuje, jak te formy z sobą koegzystują 
i przyczyniają się do popularyzowania treści naukowych w przekazach me-
dialnych. 

Badacze zajmujący się problematyką komunikowania w nauce często zwra-
cają uwagę na język i formę przekazów medialnych. Zagadnienie to omawia 
Monika Worsowicz w tekście Retoryka symplifikacji w dziennikarstwie. Uwa-
gi teoretyczne i praktyka prasowa, zwracając uwagę na skutki komercjalizacji 
i tabloidyzacji mediów przejawiające się w stałym upraszczaniu przekazów 
dziennikarskich. Autorka dostrzega negatywne konsekwencje symplifikacji, 
lecz akcentuje też jej pozytywne aspekty. Media mają przecież nie tylko infor-
mować o odkryciach naukowych, ale także pomagać odbiorcy je zrozumieć 
oraz inspirować go do własnych poszukiwań. Stwierdzenie to jest także punk-
tem wyjścia rozważań Jolanty Maćkiewicz, która w szkicu Czy komputer ma 
serce? O metaforze w prasowej popularyzacji nauki wyjaśnia, w jaki sposób 
dziennikarskie teksty popularyzatorskie posługują się metaforą. Trop ten – 
zdaniem autorki – w wypowiedziach dziennikarskich przestaje pełnić li tylko 
funkcję stylistycznego ornamentu, a staje się narzędziem objaśniania czytel-
nikowi skomplikowanych zjawisk i procesów. Militarne metafory i plastyczne 
porównania, które były elementem językowego obrazu wirusów grypy, po-
kazuje i omawia Magdalena Hodalska w tekście zatytułowanym Epidemie, 
mikroby i uczeni. Wirusologia na łamach polskiej prasy. Analiza dziennikar-
skich relacji z epidemii ptasiej i świńskiej grypy w latach 2006–2010 pozwoliła 
autorce wskazać najważniejsze elementy medialnej retoryki strachu, której 
elementem są również treści naukowe, przedstawiane czytelnikom w obrazo-
wy sposób, służący dramatyzacji przekazu przy okazji popularyzacji wiedzy. 
Znaczenie rozwijającego się dziś dziennikarstwa danych omawia w swym 
szkicu Monika Wawer. Autorka zastanawia się, czy specjalista zajmujący się 
opracowywaniem danych na potrzeby mediów może być określony mianem 
dziennikarza. Nad problemem przełożenia nierzadko hermetycznych wyni-
ków badań na język uproszczonych komunikatów prasowych pochyla się rów-
nież Jerzy Biniewicz. W szkicu Mediatyzacja dyskursu naukowego w polskich 
tygodnikach opinii badacz tłumaczy, dlaczego tak ważnym tematem dla tygo-
dników opinii są zagadnienia związane z rozwojem nauki, a dyskurs naukowy 
przybliża kluczowe problemy współczesnego świata. 

Obrazy, które odpychają od nauki (i nie tylko) są przedmiotem tekstu Wik-
tora Niedzickiego, który w felietonowym duchu pisze o tym, jak kreować 
pozytywny wizerunek nauki i nie zniechęcać odbiorców. Autor formułuje 
praktyczne wskazówki, których zastosowanie może pomóc dziennikarzom 
i wszystkim tym, którzy na co dzień zajmują się popularyzowaniem wiedzy 
i naukowych osiągnięć. W eseistycznym tonie utrzymany jest również szkic 
Małgorzaty Czapigi Sztuczne fiołki – gest obrazoburczy czy popularyzowanie 
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wiedzy? Autorka pokazuje, w jaki sposób popularny funpage może się stać 
narzędziem upowszechniającym wiedzę z zakresu historii sztuki.

Drugą część książki otwiera tekst Anny Ryłko-Kurpiewskiej i Wojciecha 
Gustowskiego Naukowiec, uczony, badacz. Ocena wizerunku profesji w świetle 
badań opinii publicznej i wybranych tekstów prezentowanych w polskich me-
diach. Rolę wizerunku naukowców ekspertów w kreowaniu wizerunku uczel-
ni w mediach rozpatruje Dominika Narożna w szkicu Naukowiec ekspert jako 
element kształtowania wizerunku uczelni w mediach. Casus Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badaczka omawia działania biura prasowego 
uczelni, funkcjonującego jako łącznik pomiędzy mediami a naukowcami. 

Skomplikowane relacje tych grup prezentuje Mariusz Makowski w artykule 
Social scientists: trudny dialog naukowców z dziennikarzami. Raport badawczy 
z materiałów Telewizji Kraków 2013–2014. Autor opisuje mechanizmy selekcji 
materiałów dostarczanych do mediów przez naukowców, pytając jednocześnie 
o zakres i cel tego procesu. Nad konsekwencjami wspomnianego zjawiska 
zastanawia się także Igor Borkowski w szkicu Media i medycyna. O asyme-
trii informacji i oczekiwań w relacjach świata dziennikarzy i reprezentantów 
ochrony zdrowia. Autor wskazuje na rozmaite uproszczenia i nadużycia, jakich 
dopuszczają się dziennikarze oczekujący od specjalistów z zakresu medycyny 
definitywnych rozstrzygnięć. 

Istotnym zagadnieniem poruszanym przy okazji rozważań nad problema-
tyką komunikowania o nauce jest kwestia kreowania wizerunku naukowca 
w mediach. Piszą o tym Małgorzata Łosiewicz i Beata Czechowska-Derkacz. 
W szkicu Funkcjonowanie dualizmu wizerunkowego polskich naukowców 
w przekazach medialnych badaczki kreślą ewolucję medialnego obrazu lu-
dzi nauki, analizując przy tym terminologię, jaką posługują się dziennikarze 
w odniesieniu do polskich uczonych. Autorki prezentują także rolę specjali-
stów z dziedziny public relations w popularyzowaniu dokonań pracowników 
uczelni. Ważnym rozwinięciem wspomnianego szkicu są ustalenia Renaty 
Piaseckiej-Strzelec, która w tekście Wiedza naukowa i świat nauki w serwisach 
i portalach polskich agencji informacyjnych zauważa, że doniesienia naukow-
ców zajmują istotne miejsce w ofercie polskich agencji ogólnoinformacyjnych. 
Autorka pokazuje, w jaki sposób serwisy agencyjne przyczyniają się do pro-
mowania polskiej nauki przez kreowanie pozytywnego wizerunku naukow-
ców i uczelni wyższych.

Dwa teksty zebrane w niniejszym tomie oscylują wokół edukacyjnego 
wymiaru komunikowania o nauce. Szkic Mai Chacińskiej Wiedza i edukacja 
w skandynawskich mediach publicznych na przykładzie portali internetowych 
dla szkół pokazuje, w jaki sposób kraje nordyckie definiują edukacyjną funkcję 
mediów. Z kolei Aleksandra Fudala w artykule Upowszechnianie historii wśród 
młodych widzów z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu na podstawie 
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filmu Szlakiem śląskich powstańców stara się uchwycić polską specyfikę tego 
zagadnienia. Autorka omawia doniosły wkład TVP Historia w rozwijanie wie-
dzy historycznej wśród młodych Polaków.

Zebrane w niniejszym tomie teksty nie aspirują oczywiście do miana wy-
czerpującego studium analizowanego zagadnienia. Mają jedynie wskazać kie-
runki autorefleksji współczesnych badaczy nad komunikacyjnym wymiarem 
ich aktywności i pokazać, że małżeństwo nauki i mediów – choć zazwyczaj 
zawierane z rozsądku – może przynieść obu stronom wymierne korzyści. 
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