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Co to znaczy promowaç nauk´?
Co to znaczy promowaç nauk´? Osiàgni´ciu jakich celów mo˝e s∏u˝yç informowanie
otoczenia o sukcesach badawczych instytucji? Kto powinien zajmowaç si´ dzia∏aniami
okreÊlanymi jako public relations instytucji naukowej? Zapraszamy do lektury publikacji,
która ma za zadanie pomóc pracownikom nauki przygotowaç strategi´ informowania
o planach, osiàgni´ciach oraz problemach dziedzin, których zg∏´bianiu poÊwi´cajà
zawodowe ˝ycie. Na poczàtek wyjaÊnijmy jednak, w jaki sposób poj´cie „promocja
nauki” b´dzie u˝ywane w tej ksià˝ce.
Jak pokazujà badania przeprowadzone przez nas w 2007 roku na zlecenie Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, a˝ 80 procent pracowników instytucji naukowych
twierdzi, ˝e w ich instytucjach do dzia∏aƒ promocyjno-informacyjnych przyk∏ada si´
„du˝e” lub „bardzo du˝e” znaczenie. Pracownicy mediów, administracji rzàdowej
i samorzàdowej oraz instytucji zajmujàcych si´ promocjà wynalazczoÊci skar˝à si´
jednak: mamy k∏opot w dotarciu do uczonych, jeÊli nie znamy ich osobiÊcie, oni sami
nie wiedzà, co majà, to my szukamy kontaktu. Dla przedstawicieli instytucji naukowych
w Polsce „promowaç nauk´” znaczy bowiem: wyst´powaç na konferencjach
naukowych, pisaç ksià˝ki, umieszczaç artyku∏y w pismach naukowych i reklamowaç
ofert´ edukacyjnà uczelni. A˝ 70 procent badanych przedstawicieli Êwiata nauki
przyznaje, ˝e swoje dzia∏ania informacyjne kieruje przede wszystkim do innych
naukowców. Jest to doÊç naturalne: naukowcy sà przyzwyczajeni do kontaktów przede
wszystkim z w∏asnym Êrodowiskiem. Warto jednak pami´taç, ˝e ta od wielu lat
utrwalona praktyka przyczynia si´ do spo∏ecznego odbioru nauki jako odleg∏ej od ˝ycia,
niedost´pnej, kosztownej i cz´sto – niepotrzebnej.
Tymczasem, jak pokazujà g∏ówne wnioski z badaƒ dotyczàcych oczekiwaƒ otoczenia
spo∏ecznego wobec dzia∏aƒ informacyjnych instytucji nauki, dziennikarze, przedsi´biorcy
i przedstawiciele administracji sà ciekawi informacji o nauce i prowadzonych przez
polskich naukowców pracach badawczych. Przedstawiciele samorzàdów gospodarczych
zwracajà na przyk∏ad uwag´, ˝e s∏abo dokumentowane sà projekty badawcze.
Wtórujà im dziennikarze: Najtrudniej jest dotrzeç do Êrodowisk, które nie czujà
potrzeby si´ dzieliç. (…) Jak sk∏oniç kogoÊ, kto nie chce si´ chwaliç, by to robi∏?.
Wszyscy zaÊ sà zgodni, ˝e polskie instytucje naukowe nie informujà otoczenia
o prowadzonych pracach i nie promujà swoich osiàgni´ç w sposób dostateczny.
W Polsce na nauk´ wydaje si´ w porównaniu z innymi krajami stosunkowo ma∏e Êrodki
– zarówno w kategoriach bezwzgl´dnych, czyli wydatków liczonych na g∏ow´ ludnoÊci,
jak i wzgl´dnych, czyli wydatków na nauk´ jako odsetka Produktu Krajowego Brutto.
Niemniej sà to liczàce si´ pieniàdze, a w interesie naukowców i nauki jest, by by∏y one
znacznie wi´ksze. Naukowcy mówià cz´sto, ˝e zwi´kszenie wydatków na nauk´ le˝y
w interesie ca∏ego spo∏eczeƒstwa. To prawda, ale czy istnieje zrozumienie dla tej opinii?
Czy podatnicy wiedzà, w jaki sposób wydaje si´ publiczne pieniàdze w nauce?
Warto dostrzec, ˝e a˝ 68 procent Polaków badanych w 2006 roku przez CBOS uznaje
naukowców za najbardziej rzetelnà i uczciwà grup´ zawodowà. Zarazem wi´kszoÊç
Polaków poproszona o podanie trzech nazwisk polskich uczonych, których uwa˝a
za wybitnych naukowców, wymienia Miko∏aja Kopernika i Mari´ Curie-Sk∏odowskà,
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z trudem przywo∏ujàc nazwiska i osiàgni´cia badawcze ze Êwiata nauki wspó∏czesnej.
To kolejny argument na rzecz zmiany stylu uprawiania dzia∏alnoÊci informacyjnej przez
instytucje naukowe.
„Promocja nauki”, wed∏ug definicji, którà proponujemy w niniejszej ksià˝ce, to dzia∏ania
informacyjne, które spe∏niajà jednoczeÊnie trzy warunki. Po pierwsze, kierowane sà
do odbiorców zewn´trznych, a zatem obejmujà dzia∏ania inne ni˝ publikowanie wyników
badaƒ naukowych dla Êrodowiska naukowego. Wyg∏oszenia referatu na konferencji
naukowej nie traktujemy wi´c jako promocji nauki, ale jeden ze sposobów jej
uprawiania. Za dzia∏ania promocyjne uznamy jednak referat wyg∏oszony do przedsi´biorców,
udzia∏ w targach technologii czy zorganizowanie publicznej debaty na temat, którym
zajmuje si´ dany instytut. Po drugie, uznajemy, ˝e promocja nauki s∏u˝y tworzeniu
korzystnego wizerunku instytucji i naukowców, wspiera marketing produktów naukowych
oraz s∏u˝y promocji i popularyzacji nauki. W tym znaczeniu promocjà sà wystàpienia
w opiniotwórczych mediach, prezentacje podczas festiwali nauki czy zak∏adanie dobrych
stron internetowych. Po trzecie wreszcie, stosujà techniki nale˝àce do repertuaru
marketingu i public relations. Kiedy zatem mówimy o promocji w nauce, mamy na myÊli
kontakty z mediami: organizowanie konferencji prasowych i regularne wysy∏anie
informacji o dzia∏aniach instytucji do wybranych dziennikarzy i redakcji. MyÊlimy o druku
i dystrybucji materia∏ów informacyjnych, czyli przygotowywanie raportów, ulotek,
kalendarzy. Promocja nauki obejmuje tak˝e organizacj´ wystaw, konkursów, konferencji
bran˝owych i specjalistycznych pokazów.
Ksià˝ka Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk ma pomagaç w skutecznej
realizacji tych dzia∏aƒ. Chcemy, by dzi´ki niej osoby zajmujàce si´ promocjà w instytucjach
naukowych wiedzia∏y, jak wprowadzaç nauk´ do aktualnie toczonych dyskusji i debat
publicznych w kwestiach, w których g∏os Êwiata nauki mo˝e lub powinien wp∏ywaç
na podejmowane decyzje. Mamy nadziej´, ˝e przedstawione przyk∏ady i studia
przypadków poka˝à te˝, jak nawiàzaç wspó∏prac´ z przedsi´biorstwami, instytucjami
rzàdowymi, w∏adzami lokalnymi i innymi podmiotami, które sà zainteresowane
wdro˝eniami osiàgni´tych innowacji. JeÊli poszczególne dziedziny nauki dzi´ki tym
dzia∏aniom stanà si´ bardziej znane, przyciàgnà coraz wi´cej i coraz lepszych m∏odych
ludzi, którzy b´dà chcieli zajmowaç si´ naukà, b´dzie to sukcesem jej promotorów.
Ilona I∏owiecka-Taƒska
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1 Kto i jak promuje nauk´ w Polsce?
spo∏ecznego i gospodarczego instytucji naukowo-badawczych w zakresie informacji uzyskiwanych od tych
instytucji. W ramach badaƒ zrealizowano badania
iloÊciowe – na próbie 100 jednostek naukowo-badawczych
przeprowadzono ankiet´ (ankieta zwrotna wype∏niana
by∏a przez osoby odpowiedzialne za dzia∏ania informacyjno-promocyjne prowadzone przez instytucje naukowo-badawcze kategorii pierwszej). Przeprowadzono
równie˝ badania metodami jakoÊciowymi – indywidualne
wywiady pog∏´bione z przedstawicielami otoczenia
spo∏ecznego instytucji naukowo-badawczych (30 wywiadów z przedstawicielami mediów, instytucji edukacyjnych i zajmujàcych si´ popularyzacjà nauki, centrów
transferu, administracji rzàdowej i samorzàdowej, instytucji i organizacji zajmujàcych si´ promocjà innowacji
i wynalazczoÊci, przedsi´biorstw korzystajàcych z innowacyjnych technologii). Spójrzmy na najwa˝niejsze
kwestie zwiàzane ze stylem uprawiania promocji nauki
w Polsce, jakie wyodr´bniono dzi´ki tym badaniom.

Zanim przejdziemy do rozdzia∏ów o zasadach i narz´dziach
public relations majàcych zastosowanie w promocji nauki,
zatrzymajmy si´ na chwil´ przy kwestii mówienia o nauce
i jej osiàgni´ciach w Polsce. Czy polscy naukowcy mówià
spo∏eczeƒstwu o swoich sukcesach? Czy ch´tnie mówià
o nauce? Zapoznajmy si´ z tym, co mówià o nas,
naukowcach, ludzie, z którymi wspó∏pracujemy. Mo˝e
niektóre z ich sàdów sà zbyt surowe, mo˝e czasem
mylà si´ lub sà niesprawiedliwi. Niewàtpliwie jednak
zapoznanie si´ z ich opiniami pozwoli lepiej zrozumieç
sposób, w jaki o nas myÊlà i lepiej pracowaç nad dzia∏alnoÊcià informacyjnà, która kierowana jest w∏aÊnie
do nich: przedsi´biorców, dziennikarzy, samorzàdowców.
W 2007 roku zosta∏y przeprowadzone badania praktyki
promocyjnej instytucji naukowo-badawczych w Polsce.
Zleceniodawca, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, chcia∏ wiedzieç wi´cej o dzia∏aniach podejmowanych przez polskie instytucje naukowo-badawcze
i potrzebach informacyjnych szeroko poj´tego otoczenia

❖
1.1 Co mówià instytucje naukowe
o swej aktywnoÊci promocyjnej
Mo˝na na tej podstawie wnioskowaç, ˝e wi´kszoÊç dzia∏aƒ
promocyjnych w instytucjach naukowo-badawczych
w roku 2007 podejmujà spontanicznie osoby odpowiedzialne za promocj´ lub pracownicy naukowi, nie jest to
natomiast realizacja strategii nastawionej na osiàgni´cie
konkretnych celów.

Wyniki ankiety pokaza∏y doÊç optymistyczny obraz
promocji nauki prowadzonej przez jednostki naukowo-badawcze. Z badaƒ wynika∏o, ˝e instytucje naukowe
realizujà ca∏y wachlarz dzia∏aƒ promocyjnych: prowadzà
i na bie˝àco aktualizujà strony internetowe, starajà si´
dotrzeç do zró˝nicowanych grup odbiorców, wykorzystujà ró˝ne narz´dzia w celu promowania instytucji i jej
osiàgni´ç. Ale…

Wi´kszoÊç instytucji przeznacza na te dzia∏ania nie wi´cej
ni˝ 1 procent bud˝etu, a jednoczeÊnie prawie po∏owa
badanych ocenia, ˝e Êrodki finansowe na promocj´ sà
niewystarczajàce, choç „mo˝na coÊ za nie zrobiç”. Jedna piàta badanych przedstawicieli instytucji naukowych
podkreÊla, ˝e Êrodki te sà absolutnie niewystarczajàce
w stosunku do potrzeb.

Istnieje rozbie˝noÊç mi´dzy deklarowanà przez
Êrodowisko naukowe du˝à wagà przyk∏adanà
do dzia∏aƒ informacyjno-promocyjnych w ich
instytucjach a zakresem prowadzonej dzia∏alnoÊci
promocyjnej i brakiem planowania tych dzia∏aƒ
w d∏u˝szej perspektywie. Ponad 80 procent instytucji
podkreÊla∏o, ˝e przyk∏ada do dzia∏aƒ informacyjnych du˝e
lub bardzo du˝e znaczenie, ale a˝ 61 procent
przyznawa∏o jednoczeÊnie, ˝e ich instytucje prowadzà
te dzia∏ania jedynie w podstawowym zakresie (a zatem
informujà jedynie o danych adresowych, ogólnym
profilu badaƒ i strukturze instytucji). Tylko nieliczni
przyznawali, ˝e dzia∏ajà ÊciÊle wed∏ug wczeÊniej
przyj´tej strategii dzia∏aƒ, natomiast pozostali czasem
dzia∏ajà w oparciu o wczeÊniej przygotowany plan
dzia∏aƒ komunikacyjnych, a cz´Êç w ogóle nie ma
takiego planu.

Jedynie jedna czwarta instytucji ma w∏asnego rzecznika
prasowego. W 43 procent instytucji pracujà osoby zajmujàce si´ promocjà, choç nale˝y zak∏adaç, ˝e wi´kszoÊç
z nich ∏àczy dzia∏alnoÊç naukowo-dydaktycznà z tymi
obowiàzkami. W pozosta∏ych placówkach za prowadzenie dzia∏aƒ promocyjno-informacyjnych odpowiadajà
pracownicy naukowi.
Mimo deklarowanego przywiàzywania du˝ego
znaczenia do dzia∏alnoÊci informacyjno-promocyjnej pracownicy instytucji naukowo-badawczych
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(jednà lub kilka) i w ponad po∏owie przypadków mo˝na
za ich poÊrednictwem zg∏osiç zapotrzebowanie na materia∏y informacyjne o instytucji. Jednak˝e tylko 30 procent zamieszcza na stronach internetowych materia∏y
podsumowujàce dorobek badawczo-naukowy instytucji
w pe∏nym zakresie, a kolejne 65 procent deklaruje,
˝e robi to w ograniczonym zakresie.

nie sà przygotowywani do prowadzenia dzia∏aƒ
komunikacyjnych. Tylko jedna piàta instytucji
przyzna∏a, ˝e kiedykolwiek szkoli∏a swoich pracowników w tym zakresie.
W du˝o wi´kszym stopniu dzia∏ania informacyjne
instytucji naukowo-badawczych kierowane sà
do innych placówek naukowo-oÊwiatowych ni˝
do szerokiej opinii publicznej, a oprócz stron internetowych najcz´Êciej wykorzystywane narz´dzia – takie
jak organizowanie seminariów, spotkaƒ tematycznych
i konferencji, wydawanie publikacji pokonferencyjnych
i ksià˝ek – sà kierowane raczej do stosunkowo wàskich
grup odbiorców.

WczeÊniej dokonana analiza stron internetowych nie
potwierdzi∏a wysokiej samooceny jakoÊci budowanych
w sieci zasobów instytucji naukowo-badawczych. Strony
zawierajà cz´sto jedynie podstawowe informacje
na temat instytucji, a osiàgni´cia naukowo-badawcze
figurujà najcz´Êciej w formie tytu∏ów publikacji. Na stronach nie widaç te˝ deklarowanej przez instytucje aktywnoÊci promocyjnej – najcz´Êciej nie ma ˝adnych informacji
dla mediów, nie ma materia∏ów do pobrania, które
w syntetycznej formie przybli˝a∏yby osiàgni´cia naukowo-badawcze, bardzo rzadko równie˝ spotyka si´
oferty kierowane do Êrodowiska biznesowego.

Znaczna cz´Êç ankietowanych deklarowa∏a, ˝e utrzymuje
kontakty z mediami: udziela wywiadów, wysy∏a informacje prasowe oraz organizuje spotkania z dziennikarzami.
Takie dane sà zaskakujàce w zestawieniu z odpowiedzià
na pytanie o posiadanie baz danych dziennikarzy i innych odbiorców, do których kierowane sà materia∏y
informacyjne na temat prowadzonej dzia∏alnoÊci i osiàgni´ç naukowo-badawczych. Jedynie nieco wi´cej ni˝
jedna czwarta instytucji przyzna∏o, ˝e dysponuje tego
typu bazà.

Uczeni najcz´Êciej wspó∏pracujà z mediami przy promocji
festiwali nauki, dni otwartych, pikników naukowych czy
debat, a z innymi instytucjami naukowymi równie˝
przy realizacji grantów, opracowywaniu wspólnych
publikacji naukowych czy wystàpieƒ na konferencjach
oraz promocji wspólnie realizowanych projektów i dzia∏aƒ
w zakresie popularyzacji nauki.

Badani stwierdzali, ˝e najcz´Êciej wykorzystywanym sposobem zainteresowania mediów osiàgni´ciami naukowo-badawczymi instytucji sà w kolejnoÊci: zapraszanie
przedstawicieli mediów na organizowane przez instytucj´
konferencje naukowe (74%), przesy∏anie informacji
drogà elektronicznà, bie˝àce kontakty na temat realizowanych projektów, a tak˝e poÊredniczenie w kontaktach
mi´dzy dziennikarzami a pracownikami naukowymi
instytucji. Za najbardziej skuteczne uznawano przesy∏anie
materia∏ów drogà elektronicznà, bie˝àce kontakty z mediami i u∏atwianie kontaktów dziennikarzy z przedstawicielami instytucji. Zapraszanie dziennikarzy na konferencje
naukowe (najcz´Êciej stosowana praktyka!) za skuteczne
uzna∏o 41 procent badanych (zsumowane odpowiedzi
„zdecydowanie tak” i „raczej tak”).

Wed∏ug ankietowanych instytucji zdecydowanie najskuteczniejszà formà dzia∏aƒ promocyjnych umo˝liwiajàcych
realizacj´ zak∏adanych celów komunikacyjnych jest organizowanie lub udzia∏ w konferencjach i seminariach naukowych (choç to nale˝y traktowaç raczej jako statutowà dzia∏alnoÊç naukowà ni˝ promocyjnà), a tak˝e
komunikacja prowadzona w oparciu o nowe technologie,
takie jak strona www i kontakt online.
Mimo deklarowania doÊç du˝ej aktywnoÊci promocyjnej osoby odpowiedzialne za te dzia∏ania
w instytucjach naukowo-badawczych w ogromnej
wi´kszoÊci (ponad 90%) przyznajà, ˝e powinny
byç one prowadzone z wi´kszà intensywnoÊcià.
Zdecydowana wi´kszoÊç wskazuje tak˝e na koniecznoÊç wykorzystania w promocji nauki nowoczesnych technik komunikacji, takich jak internet,
i wi´kszego zaanga˝owania si´ innych pracowników naukowych. Problemem w prowadzeniu
dzia∏alnoÊci promocyjnej okazuje si´ te˝ brak
zrozumienia przez pracowników naukowych
specyfiki dzia∏ania mediów i koniecznoÊç wzmocnienia zespo∏ów pracowników odpowiedzialnych
za promocj´.

Instytucje naukowo-badawcze w niewielkim stopniu wykorzystujà inne mo˝liwoÊci kszta∏towania
relacji z mediami. Jedynie co dziesiàta instytucja organizuje konferencje prasowe, a co piàta wysy∏a do dziennikarzy publikacje czy informacje prasowe. Organizowanie
konferencji prasowych uwa˝ane jest równie˝ za jedno
z najmniej skutecznych dzia∏aƒ promocyjnych.
Teoretycznie instytucje naukowo-badawcze doceniajà
mo˝liwoÊci, jakie stwarza internet. Wszystkie ankietowane
jednostki deklarowa∏y, ˝e posiadajà stron´ internetowà,
która jest na bie˝àco aktualizowana. Z uzyskanych
odpowiedzi wynika∏o, ˝e strony majà wersje obcoj´zyczne
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1.2 Komercjalizacja nauki
umieç pisaç oferty, a w szczególnoÊci pisaç je w dopasowanym do oczekiwaƒ odbiorcy kszta∏cie i terminie.

Komercjalizacja
innowacyjnych
technologii
dotyczy zasadniczo ró˝nych dziedzin nauk technicznych i przyrodniczych. W przypadkach, które
uda∏o si´ objàç przedstawianym badaniem, kwestia komercjalizacji pojawi∏a si´ w trzech typach sytuacji.
Po pierwsze, kiedy wprowadzano do produkcji nowe
leki opracowane przez zespo∏y naukowców z dziedziny
farmacji. Po drugie, w sytuacji wykorzystywania przemys∏owego ca∏kowicie nowych technologii (in˝ynierskich).
Po trzecie wreszcie, przy dokonywaniu racjonalizacji
w ramach istniejàcych technologii (in˝ynierskich). Przyjrzyjmy si´, jak w tym kontekÊcie oceniana jest dzia∏alnoÊç informacyjna instytucji naukowych.

Jak projektujemy jakiÊ materia∏, to musimy
wiedzieç, do czego on b´dzie s∏u˝yç. Musimy
wiedzieç te˝, jak to produkowaç, jakie b´dà
z nim problemy technologiczne. Gdzie to robiç,
z czego itd. (firma promujàca innowacje).
Cz´Êç respondentów jest jednak zdania, ˝e nie ma
sensu robiç z uczonych przedsi´biorców. W∏aÊciwà drogà, ich zdaniem, by∏oby raczej stworzenie w ramach
struktur wydzia∏ów i instytutów odpowiednich
komórek organizacyjnych, dla których promocja
osiàgni´ç pracujàcych tam uczonych by∏aby
codziennà, normalnie op∏acanà pracà. Pracà naukowà
zajmowaliby si´ wówczas badacze, a obok nich funkcjonowaliby mened˝erowie nauki, którzy zajmowaliby si´
ekonomicznà stronà dzia∏ania jednostek i sprzeda˝à
produkowanych przez nie rozwiàzaƒ. W jakimÊ stopniu
zadania te obecnie podejmujà tworzone przy placówkach
naukowych centra transferu technologii. Istotne jest
jednak, by pracownicy nauki zyskali ÊwiadomoÊç wagi
prowadzonych dzia∏aƒ public relations, dostarczali im
stosownych informacji i odpowiadali na kierowane przez
centra proÊby i zapytania.

1.2.1 Od czego zale˝y dobra prezentacja
W∏aÊciwa prezentacja innowacji przed publicznoÊcià
z∏o˝onà z przedstawicieli Êrodowisk zwiàzanych z gospodarkà zale˝y od tego, w jakim stopniu jej twórca
„czuje rynek”. By w∏aÊciwie przedstawiç wynalazek
potencjalnym inwestorom, badacz musi unaoczniç im
w∏aÊnie owe argumenty „rynkowe”, które czynià
z danego pomys∏u produkt posiadajàcy rzeczywistà wartoÊç komercyjnà. Wadà wi´kszoÊci uczonych
prezentujàcych swoje projekty jest, zdaniem badanych,
nadmierne akcentowanie aspektów teoretycznych
proponowanych rozwiàzaƒ i ignorowanie kwestii praktycznego zastosowania do produkcji oraz potencjalnych
korzyÊci. Z punktu widzenia przedsi´biorcy istotna jest
przewaga konkurencyjna, jakà daje mu stosowanie danej
metody i realne koszta jej aplikacji. Stàd w∏aÊciwy sposób prezentacji powinien mieç charakter gotowego biznesplanu, który b´dzie pokazywa∏ zyski
p∏ynàce z wdro˝enia danej innowacji.

W kontekÊcie tego, co powiedziano, sprawà wtórnà
(choç potrzebnà) sà techniczne umiej´tnoÊci robienia
prezentacji, nadawania w∏aÊciwej oprawy graficznej
przygotowywanym materia∏om, jasnoÊci prezentowanych komunikatów, ogólnej zwi´z∏oÊci i jasnoÊci przekazu.
Badani zauwa˝ajà, ˝e naukowcy cz´sto nie majà
praktyki wystàpieƒ przed publicznoÊcià innà ni˝
studencka, a wi´c takà, o której zainteresowanie
muszà aktywnie zabiegaç. Nie majà równie˝ nawyków zwiàzanych z autoprezentacjà w biznesie, nie
potrafià kontrolowaç i ograniczaç czasu swoich wystàpieƒ, przygotowywaç dostosowanych do potrzeb materia∏ów ilustracyjnych, cz´sto nawet nie zdajà sobie
sprawy z u˝ytecznoÊci takich podstawowych materia∏ów
promocyjnych, jak wizytówki.

Je˝eli chcemy zrobiç prezentacj´, to ona musi byç
handlowa, nie naukowa. To wymaga pracy.
Trzeba porównaç istniejàcy stan techniki z tym,
co my proponujemy. W czym to jest lepsze
od dotychczasowego rozwiàzania (firma
promujàca innowacje).
W przekonaniu wi´kszoÊci badanych, uczony mo˝e
co prawda uzyskaç pomoc w przygotowaniu materia∏ów
prezentacyjnych (np. w centrum transferu technologii
przy swojej placówce naukowej), jednak by rozwiàzanie
da∏o si´ dobrze zaprezentowaç, musi byç wczeÊniej,
przynajmniej w cz´Êci, pomyÊlane jako rozwiàzanie
konkretnych problemów istniejàcych w gospodarce.
Dlatego, zdaniem cz´Êci respondentów, uczeni chcàcy
promowaç swoje rozwiàzania technologiczne
powinni mieç jakàÊ wiedz´ o tworzeniu biznesplanów i orientacj´ w ga∏´zi przemys∏u, w której chcà
wyniki swojej pracy zastosowaç. Muszà równie˝

Najwi´kszym problemem jest, by informacja by∏a
zwi´z∏a i nie zag∏´bia∏a si´ w szczegó∏y (firma
promujàca innowacje).
Pomoc w zakresie technicznym naukowcy mogà
zazwyczaj uzyskaç w istniejàcych firmach i organizacjach, które zajmujà si´ wprowadzaniem takich
produktów na rynek. Jak informuje reprezentant jednej
z takich firm, prezentacja na wystaw´ jest przez firm´
przygotowywana od A do Z. Respondent ten sygnalizuje
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jakie jest w danej dziedzinie zapotrzebowanie na takie
us∏ugi i w jakim stopniu mo˝e byç ono realizowane
przez ludzi zwiàzanych z naukà, a w jakim klienci mogà
radziç sobie inaczej.

jednak pewien problem: jego partnerzy cz´sto minimalizujà wysi∏ek zwiàzany z prezentacjà produktu i uwa˝ajà,
˝e na wystawie mo˝na pokazaç te same materia∏y
co na konferencjach naukowych i wyk∏adach. Tymczasem wa˝ne jest, by uczeni zdawali sobie spraw´
ze znaczenia formy prezentacji i nie lekcewa˝yli
widowiskowej oprawy, jakà nadaje si´ ich projektowi. Przejawiaç si´ to powinno choçby w takich
sprawach, jak przestrzeganie terminów dostarczania
materia∏ów prezentacyjnych, zrozumienie, ˝e przygotowanie prezentacji jest czasoch∏onne, gotowoÊç osobistego udzia∏u w wystawie czy prezentacji, ale równie˝
dba∏oÊç o estetyk´ dostarczanych ilustracji czy – gdy
to mo˝liwe – inwencj´ w dostarczaniu na przyk∏ad
efektownych eksponatów i urzàdzeƒ, które mogà
przyciàgnàç uwag´ odbiorców.

Pierwszy typ sytuacji, w których instytucje i ludzie nauki
Êwiadczà us∏ugi otoczeniu, to przyjmowanie zleceƒ
na ró˝nego rodzaju prace laboratoryjne wymagajàce wykorzystania sprz´tu, jakim dysponujà
placówki naukowe. Niektórzy respondenci bardzo
wyraênie akcentujà, ˝e nie traktujà takich us∏ug jako
badaƒ naukowych, mo˝na jednak przypuszczaç, ˝e nie
jest to regu∏à.
Jak przyznaje respondentka z du˝ej firmy z bran˝y
farmaceutycznej, jej firma nie jest zasypywana ofertami
wspó∏pracy przy testach nowych produktów. To raczej
firma poszukuje partnerów w instytucjach naukowych,
bo aby produkt móg∏ znaleêç si´ na rynku, pewne prace
muszà zostaç wykonane na zewnàtrz. W opinii cytowanej respondentki jej zapytania nie zawsze spotykajà si´
z wyraênym zainteresowaniem, ale te˝ nie ma k∏opotów
z uzyskaniem potrzebnych jej us∏ug.

Jak ju˝ wspomniano wczeÊniej, istotnym utrudnieniem
sygnalizowanym przez respondentów sà problemy
prawne. Cz´sto przywo∏ywanym przyk∏adem sà uczeni,
którzy nie zdajà sobie sprawy z tego, ˝e jeÊli dane
rozwiàzanie zosta∏o ju˝ upublicznione poprzez opis
na ∏amach naukowego czasopisma, to nie mo˝e ju˝
zostaç opatentowane. Trudnym problemem sà te˝
kwestie zwiàzane z prawami autorskimi do wynalazków
i zasadami korzystania z nich przez uczonych oraz
zatrudniajàce je placówki. Zagadnienia prawa o w∏asnoÊci intelektualnej oraz wiedza o mo˝liwych
formach
legalnej
wspó∏pracy
pomi´dzy
badaczami, placówkà naukowà i otoczeniem
gospodarczym, kwestie uprawnieƒ do zysków
z takiej dzia∏alnoÊci to najcz´Êciej wskazywane
tematy szkoleƒ, które powinny byç prowadzone
wÊród uczonych zainteresowanych promocjà swoich
osiàgni´ç naukowych.

To my szukamy kontaktu. Szukamy ekspertów,
prosimy o opinie, raporty. Zg∏aszamy si´
do jednostek naukowych, by robi∏y nam badania.
Bardzo rzadko zainteresowanie wychodzi
od nauki (du˝a firma farmaceutyczna).
Wspó∏praca o charakterze us∏ugowym mi´dzy podmiotami prywatnymi a placówkami naukowymi rodzi czasami podobne problemy prawne, jak transfer technologii.
Przekazywanie rozwiàzaƒ opracowanych w instytucji
publicznej podmiotowi prywatnemu jest bowiem
regulowane przepisami, które nie u∏atwiajà zawierania
takich kontraktów.

Niektórzy respondenci byli zdania, i˝ uczeni nadal nie
majà dostatecznej ÊwiadomoÊci, ˝e istniejà takie podmioty, jak na przyk∏ad centra transferu technologii, lub
nie wiedzà, jak zabraç si´ do poszukiwania grantu
na przygotowanie wdro˝enia. Sugerujà wi´c, ˝e tematem u˝ytecznych szkoleƒ mo˝e byç równie˝ przekazywanie wiedzy na temat istniejàcych mo˝liwoÊci
uzyskiwania pomocy w komercjalizacji wynalazków i innowacji.

Drugi typ sytuacji, zapewne wyst´pujàcy najcz´Êciej,
to zamawianie ró˝nego rodzaju ekspertyz, niekoniecznie wymagajàcych wykorzystania kosztownego
specjalistycznego sprz´tu. To równie˝ dzia∏ania, w których pracownicy nauki wyst´pujà w charakterze konsultantów i trenerów. Ró˝nica – w porównaniu z pierwszym opisanym przypadkiem – polega na tym, ˝e ekspertyzy takie mogà byç wykonywane bezpoÊrednio przez
pracowników nauki, w oparciu o umow´ o dzie∏o,
a wi´c bez poÊrednictwa instytucji nauki.

1.2.2 Postrzeganie uczonych jako
us∏ugodawców i uwarunkowania
systemowe

Wspó∏praca z regu∏y opiera si´ na osobie
konsultanta. On, jako osoba fizyczna, Êwiadczy
us∏ug´, o czym uczelnia cz´sto w ogóle nie wie.
Czasami mo˝liwoÊç Êwiadczenia us∏ug wymaga
zaplecza sprz´towego i wówczas trzeba to robiç
oficjalnie (centrum transferu technologii).

Podobnie jak w przypadku wspó∏pracy dotyczàcej
innowacji i nowych technologii, opinie o gotowoÊci
polskich uczonych i ich placówek naukowych do wspó∏pracy w charakterze us∏ugodawców sà zró˝nicowane.
Z pewnoÊcià poziom rozwoju tego sektora w poszczególnych obszarach nauki zale˝y w du˝ej mierze od tego,
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Na ogó∏ badani deklarujà, ˝e ekspertyzy wolà zamawiaç
w firmach doradczych i w prywatnych, a nie paƒstwowych,
instytucjach naukowych.

Trzeci typ sytuacji to wspó∏praca instytucjonalna, gdzie
uczelnia czy instytut naukowy jest podmiotem aktywnie
zabiegajàcym o kontrakt, startujàc na przyk∏ad w przetargu na komercyjne wykonanie danego projektu
badawczego czy opracowania. Bywa, ˝e instytucje
nauki sà w pe∏ni sprawnymi i konkurencyjnymi podmiotami w staraniach o tego typu zlecenia. W niektórych
dziedzinach – g∏ównie w obszarze nauk spo∏ecznych
– jest to rynek na tyle rozwini´ty, ˝e odbiorcy us∏ug
deklarujà, i˝ „z naukà wspó∏pracuje im si´ doskonale”.
Trzeba jednak zauwa˝yç, ˝e w przetargach biorà udzia∏
raczej uczelnie i instytuty niepaƒstwowe: cz´sto sà to
podmioty, dla których Êwiadczenie takich us∏ug jest jednym
z podstawowych êróde∏ utrzymania i form aktywnoÊci.

Wiedz´ eksperckà pozyskuje si´ z firm
konsultingowych, które lepiej rozpoznajà
potrzeby rynku. […] To kosztuje wi´cej, ale daje
gwarancj´ wykonania.
Ja mniej wi´cej wiem, co kto potrafi zrobiç.
Uczelnia X jest szko∏à prywatnà i oni z tego
[z ekspertyz] ˝yjà, dla nich to jest dzia∏alnoÊç
biznesowa. […] Ja wol´ wspó∏pracowaç
z podmiotami, które mi b´dà Êwiadczyç us∏ugi
efektywnie i na pewnym poziomie (samorzàd
gospodarczy).

Osoby afiliowane w PAN-ie wspó∏pracujà z nami
przez CASE i inne instytuty (administracja).

Jest oczywiste, ˝e w tej sytuacji naukowcy znajdujàcy
zatrudnienie jako eksperci delegowani przez inne
podmioty nie sà zainteresowani promowaniem
swoich instytutów paƒstwowych. Istotna jest dla
nich wy∏àcznie promocja w∏asnego nazwiska i w∏asnych
osiàgni´ç – najlepiej w oderwaniu od licznych instytucji,
dla których pracujà.

Widaç jednak wyraênie, ˝e odbiorcy us∏ug najcz´Êciej
nie zwracajà uwagi, czy ich partnerem w kontrakcie
jest paƒstwowa placówka naukowa, czy te˝
prywatny instytut badawczy lub szko∏a wy˝sza.
Odnotowujà, ˝e wykonawcami prac sà znani uczeni,
ludzie posiadajàcy jakieÊ afiliacje (w Polskiej Akademii
Nauk albo gdzie indziej) i nie jest dla nich istotne, czy
osoby te podpisujà kontrakt jako pracownicy paƒstwowych
placówek naukowych, czy te˝ w innej roli. Nale˝y
przy tym podkreÊliç, ˝e w omawianych tutaj przypadkach
respondenci jako swoich partnerów wymieniali rozmaite
renomowane instytucje, takie jak Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà, Wy˝sza Szko∏a Przedsi´biorczoÊci
i Zarzàdzania im. Leona Koêmiƒskiego, Collegium Civitas
czy Centrum Analiz Spo∏eczno-Ekonomicznych.

Na podstawie zrealizowanych badaƒ trudno jest odpowiedzieç na pytanie, z czego wynika zró˝nicowanie
poda˝y us∏ug eksperckich w ró˝nych dziedzinach. Nie
zawsze bowiem jest tak, ˝e kiedy uczeni mogà
podpisywaç umowy sami (bez poÊrednictwa paƒstwowej uczelni b´dàcej posiadaczem aparatury), zapotrzebowanie na us∏ugi jest w pe∏ni zaspokojone.
Mo˝e byç to kwestia poziomu specjalizacji: w dziedzinach
ogólniejszych, gdzie rynek jest szerszy, odpowiednie
podmioty Êwiadczàce us∏ugi ju˝ powsta∏y, w dziedzinach
bardziej wyspecjalizowanych – niekoniecznie. Respondent
Êledzàcy rynek w bran˝y ubezpieczeniowej obserwuje,
˝e w niektórych interesujàcych go dziedzinach o ekspertów bywa nie∏atwo: na przyk∏ad gdy chodzi o prowadzenie
analiz ekonomicznych skutków regulacji prawnych dotyczàcych sektora ubezpieczeƒ, wiedz´ aktuarialnà
czy analizy rozmaitych rodzajów ryzyka o charakterze
technicznym. Ten sam respondent obserwuje równie˝,
˝e polscy naukowcy (w tym przypadku prawnicy) w nik∏ym
stopniu wykorzystujà mo˝liwoÊci wykonywania ekspertyz
dla Komisji Europejskiej w Brukseli. W jego przekonaniu
status konsultanta mi´dzynarodowego te˝ jest
formà uwiarygodnienia zarówno danej osoby, jak
i zatrudniajàcej go instytucji.

Dominacja instytutów i uczelni prywatnych na rynku us∏ug badawczych w obszarze nauk spo∏ecznych
jest najlepszym potwierdzeniem nik∏ej sprawnoÊci
paƒstwowych placówek naukowych w pozyskiwaniu zleceƒ z zewnàtrz. Na przyk∏ad administracja
(paƒstwowa i regionalna) na du˝à skal´ wspó∏pracuje
z instytucjami naukowymi w obszarze ekspertyz spo∏eczno-ekonomicznych. Gdyby instytucje paƒstwowe potrafi∏y
efektywnie zaspokajaç powsta∏y w tej dziedzinie popyt,
uczeni nie wykonywaliby ekspertyz za poÊrednictwem
instytucji prywatnych czy w oparciu o indywidualne
umowy o dzie∏o. Inna rzecz, ˝e na ten rynek powoli zaczynajà wchodziç równie˝ placówki paƒstwowe za poÊrednictwem swoich centrów transferu technologii. Respondenci z otoczenia gospodarczego czy administracji
co prawda raczej nie wymieniali ich w gronie swoich
us∏ugodawców, co mo˝e Êwiadczyç, ˝e oÊrodki te nie
majà dotàd dostatecznej renomy. Jednak w wywiadach
przeprowadzonych w samych centrach uzyskiwano
informacje o Êwiadczonych przez nie us∏ugach konsultacyjnych i szkoleniowych.

We wskazanych tutaj przypadkach mamy jednak do czynienia raczej z aktywnoÊcià polegajàcà na oferowaniu
swoich us∏ug przy realizacji konkretnych zadaƒ ni˝
z dzia∏alnoÊcià promocyjnà jako takà. Przeprowadzone
wywiady pokazujà, ˝e najskuteczniejszà formà
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Na uczelniach prowincjonalnych si´ mniej dzieje.
EkonomiÊci w naszej dziedzinie sà znani w du˝ych
miastach. Mo˝e sà, ale si´ nie przebijajà.
W Rzeszowie wiem, ze ktoÊ jest, bo oni robià taki
indeks do badaƒ publikowanych w „Gazecie
Wyborczej” (administracja).

promocji swojej osoby, zespo∏u czy instytucji
w roli us∏ugodawcy jest w∏aÊnie obecnoÊç i aktywnoÊç na tym rynku.

1.2.3 èród∏a informacji o ekspertach
Korzystanie z czyichÊ us∏ug eksperckich jest bowiem –
jak wskazujà przeprowadzone rozmowy – z regu∏y konsekwencjà wczeÊniejszej wspó∏pracy i znajomoÊci. Wi´kszoÊç podmiotów, do których uda∏o si´ dotrzeç
w toku badania, deklaruje, ˝e ma od wielu lat
sta∏e grono specjalistów, do których mo˝e si´
zwróciç o ekspertyz´ i zaprosiç ich do przetargu.
Zaletà takiej sytuacji jest zaufanie wynikajàce z doÊwiadczeƒ
wczeÊniejszej wspó∏pracy.

W niektórych przypadkach zainteresowanie rozwojem
nauki w danej bran˝y znajduje wyraz w jakichÊ formach
mecenatu nad przedsi´wzi´ciami naukowymi. PKN Orlen
i Polska Izba Ubezpieczeƒ na przyk∏ad sponsorujà
konkursy na prace magisterskie i doktorskie, PIU
dodatkowo finansuje wydawanie naukowego
czasopisma poÊwi´conego zagadnieniom ubezpieczeƒ.
Âledzàc zg∏aszane na konkursy prace czy publikacje
w czasopiÊmie, osoby odpowiedzialne za wspó∏prac´
z sektorem nauki mogà si´ zorientowaç, gdzie prowadzone sà ciekawe dla nich badania, i szukaç tam ewentualnych wspó∏pracowników.

Jest ogólna baza danych osób, które ju˝ z nami
wspó∏pracowa∏y. Referencje wewn´trzne te˝ sà
wa˝ne (administracja).
PotrzebowaliÊmy jakiejÊ analizy i drogà
pantoflowà zaprosiliÊmy par´ zespo∏ów. Który
zaproponuje najlepszà ofert´? (administracja).

Innà formà obserwowania rynku jest udzia∏ w konferencjach naukowych. W zale˝noÊci od bran˝y liczba
konferencji jest ró˝na – cz´sto jest ich bardzo du˝o.
Respondenci przyznajà, ˝e wiele z tych sympozjów
nie jest dla nich interesujàca, niemniej na wybrane je˝d˝à
lub wysy∏ajà wspó∏pracowników. Niektórzy respondenci
akcentujà te˝ znaczenie imprez cyklicznych. Wypada
równie˝ pojawiç si´ na imprezie jubileuszowej,
dorocznej konferencji itd., zw∏aszcza gdy z kimÊ si´
wspó∏pracuje. Formà przyciàgni´cia potencjalnego
zleceniodawcy na konferencj´ mo˝e byç te˝ zaproszenie
jego przedstawiciela jako specjalnego goÊcia lub
wyk∏adowcy.

Respondenci – tak w przemyÊle, jak w administracji –
na ogó∏ deklarujà, ˝e znajà wa˝niejsze osoby
i oÊrodki, które zajmujà si´ interesujàcà ich tematykà.
Wydaje si´ to zrozumia∏e, skoro kontakty z badaczami
z danej dziedziny nale˝à do ich obowiàzków. Cz´sto sà to
znajomoÊci wynikajàce z faktu, ˝e osoby te same by∏y
bàdê sà nadal w jakiÊ sposób zwiàzane z uczelniami
czy instytutami specjalizujàcymi si´ w ich dziedzinie.
Ka˝dy z nas ma kontakt z jakàÊ uczelnià.
Pisze doktorat, czy w inny sposób. Kontakt jest
doskona∏y, bo z tymi osobami mamy bie˝àcy
kontakt. A nasz Êwiat jest ma∏y (administracja).

Innym wreszcie sposobem naboru ekspertów jest praktyka – oczywista zw∏aszcza w sferze publicznej – organizowania przetargów i zatrudniania specjalistów
na podstawie z∏o˝onych przez nich ofert konkursowych. Na tym te˝ polega zapewne zasadnicza metoda
zaistnienia na rynku us∏ug eksperckich. Ewentualna udana
wspó∏praca w jednym kontrakcie owocuje dalszymi
propozycjami zleceƒ.

Jak si´ jednak okazuje w toku cytowanego wywiadu,
kontakt ten jest ograniczony do kilku najbardziej
znanych placówek ulokowanych w najsilniejszych
oÊrodkach akademickich. Co wi´cej, faktyczna wspó∏praca dotyczy wy∏àcznie podmiotów niepublicznych.
Respondent nie deklaruje ˝adnych deficytów informacyjnych, jeÊli chodzi o badania prowadzone w jego dziedzinie
ekonomii, wyra˝a przekonanie, ˝e jego jednostka
(badaƒ i analiz) otrzymuje wszystkie wa˝niejsze raporty
i opracowania. Dostaje równie˝, drogà elektronicznà,
zaproszenia na wa˝niejsze konferencje. W toku rozmowy
przyznaje jednak, ˝e sà to zasadniczo analizy powstajàce
w kilku oÊrodkach niepublicznych, natomiast na uczelniach paƒstwowych obyczaju wysy∏ania takich materia∏ów nie ma. Cytowana osoba ma te˝ tylko punktowe
informacje o badaniach prowadzonych w mniejszych
i mniej znanych placówkach. O ich dzia∏alnoÊci sporadycznie dowiaduje si´ z gazet.

Respondenci, którzy potrzebujà specjalistów z jakiejÊ
konkretnej, wàskiej dziedziny, cz´sto pos∏ugujà si´
internetem. Tak na przyk∏ad post´puje respondentka
z firmy farmaceutycznej, gdy szuka specjalistów
lub laboratoriów zdolnych wykonaç potrzebne jej analizy.
Równie˝ inni respondenci przyznajà, ˝e u˝ytecznych
analiz poszukujà poprzez Google’a. Jeden z nich deklaruje, ˝e bardzo ch´tnie korzysta∏by z opracowaƒ
zamieszczonych na stronach polskich placówek
naukowych. Ale ich tam nie znajduje – wyszukiwarka
wskazuje mu zazwyczaj materia∏y wystawiane przez
organizacje mi´dzynarodowe.
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1.2.4 Oczekiwania dotyczàce promocji wiedzy
eksperckiej

Osoby pracujàce w firmach mi´dzynarodowych podkreÊlajà, ˝e potrzebne opracowania ∏atwo mogà uzyskaç
z innych (zagranicznych) oddzia∏ów swojej firmy. JeÊli
wi´c dost´p do polskiej literatury czy ekspertyzy nastr´cza
jakichÊ trudnoÊci, zamiast szukaç w Polsce, wolà
Êciàgnàç potrzebny materia∏ z zagranicy.

Jak ju˝ wskazano, przynajmniej cz´Êç uczestników
badaƒ nie czu∏a si´ niezorientowana co do mo˝liwych
êróde∏ wiedzy eksperckiej. W niektórych dziedzinach,
zw∏aszcza w dziedzinie nauk spo∏ecznych i ekonomicznych, powsta∏y silne niepubliczne oÊrodki badawcze
zatrudniajàce zainteresowanych Êwiadczeniem
takich us∏ug pracowników nauki, które skutecznie
i w sposób satysfakcjonujàcy obs∏ugujà ten rynek.
Nie oznacza to jednak, ˝e oÊrodki niepubliczne sà
dobrym kana∏em, który przekazuje potencjalnym
odbiorcom informacje o pracach naukowych powstajàcych w paƒstwowych placówkach naukowych. Instytucje
prywatne i pracujàcy w nich uczeni ze zrozumia∏ych
przyczyn promujà przede wszystkim siebie.

Mo˝e jakbym nie mia∏a wsparcia w grupie,
to szuka∏abym [ekspertyz] inaczej. Ale ˝e takie
wsparcie mam, to jestem mniej zainteresowana
[wspó∏pracà z polskimi instytutami badawczymi]
(firma mi´dzynarodowa).
Oczywistym êród∏em informacji o badaniach
i ekspertach jest prasa. Respondenci z ró˝nych organizacji przyznajà, ˝e ch´tnie zwracajà si´ do osób o znanych nazwiskach i publicznej renomie. Cytowany respondent z firmy doradczej przypomina sobie równie˝,
˝e kiedy ostatnio potrzebowa∏ informacji o zmianach
na polskim rynku pracy, o interesujàcych go badaniach
przeczyta∏ w „Polityce”. Informacja ta sk∏oni∏a go do zakupu i wykorzystania ksià˝ki polskiego uczonego.
Przyznaje jednak, ˝e gdyby nie artyku∏ w czasopiÊmie,
do wyników tych badaƒ by nie dotar∏, gdy˝ jego firma
nie dostaje ˝adnych informacji od instytucji akademickich. Jest to nieracjonalne, bo agencje konsultingowe
nie tylko mogà korzystaç z publikacji, ale równie˝
zatrudniajà konsultantów zewn´trznych.

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, ˝e w placówkach paƒstwowych nie ma obyczaju informowania otoczenia o swoich osiàgni´ciach, wysy∏ania
raportów z badaƒ czy ksià˝ek do zainteresowanych instytucji itd. Informacje takie docierajà do respondentów referowanego badania w sposób nieregularny i przypadkowy. Wiele instytucji by∏oby zainteresowanych ich otrzymywaniem. Cz´sto zg∏aszano
uwag´, ˝e powinna to byç informacja dobrze zaadresowana, skierowana rzeczywiÊcie do podmiotu, który
danà bran˝à si´ zajmuje i raport mo˝e mu byç rzeczywiÊcie przydatny. Przyznaç trzeba zarazem, ˝e – jak przekonali si´ o tym badacze w toku poszukiwaƒ respondentów do niniejszego badania – w wielu miejscach (ministerstwach, samorzàdach, organizacjach samorzàdu
gospodarczego) nie jest ∏atwo zidentyfikowaç w∏aÊciwe komórki i osoby, które mog∏yby byç zainteresowane Êledzeniem osiàgni´ç nauki na potrzeby
swojej instytucji. Wynika to najprawdopodobniej
z braku utrwalonej praktyki wysy∏ania i odbierania takich
materia∏ów.

Poszukiwania w internecie na ogó∏ prowadzà na strony
www jednostek naukowych. Cz´sto nie sà one
dobrze zorganizowane bàdê nie koncentrujà si´ zbytnio
na kierunkach prac naukowych – zajmujà si´ raczej
dydaktykà. Jeden z respondentów zwraca równie˝ uwag´,
˝e lektura strony internetowej nie zawsze daje mu
informacje, jak trwa∏e jest zaanga˝owanie w danà
problematyk´: po pierwsze, nie jest pewien, czy informacje sà aktualne, a po drugie, brak mu szerszego
opisu, w jakim stopniu dany kierunek badaƒ ma charakter
d∏ugofalowy, a w jakim epizodyczny. Kiedy potencjalny
zleceniodawca szuka wspó∏pracowników z jakiejÊ
wàskiej specjalizacji, cenna mo˝e byç dla niego nawet
marginalna na pozór informacja, ˝e na jakiejÊ uczelni
istnieje na przyk∏ad ko∏o naukowe o interesujàcym
go profilu.

Z punktu widzenia odbiorców takich opracowaƒ istotne
jest, by dawa∏y one mo˝liwoÊç ∏atwego zorientowania
si´ w treÊci raportu. Powinien on wi´c zawieraç zwi´z∏e
streszczenie i opis praktycznych rekomendacji. Badani
przyzwyczajeni sà do otrzymywania opracowaƒ odpowiadajàcych standardom obowiàzujàcym w komercyjnych firmach doradczych.

S∏abo dokumentowane sà projekty badawcze.
JeÊli zajmuje mnie problem starzenia si´
spo∏eczeƒstwa, to szukam po has∏ach. Interesuje
mnie, jak d∏ugo si´ tym zajmowali, kto to
finansowa∏ i jakie produkty z tego powsta∏y.
Czy by∏y ksià˝ki, konferencje? Mo˝e dostali jakieÊ
nagrody? Czy mo˝na dotrzeç do ksià˝ki czy
artyku∏u na ten temat? I czy jest to
podtrzymywane? (samorzàd gospodarczy).

Wiele badanych podmiotów przyznaje równie˝,
˝e ma dost´p do informacji o konferencjach naukowych
w interesujàcych ich dziedzinach. Dla respondentów jest
rzeczà oczywistà, ˝e konferencje mogà byç bardziej lub
mniej ciekawe. Wiele konferencji s∏u˝y bowiem jedynie
„produkowaniu publikacji”, a wówczas nie sà interesujàce. Trudno znaleêç jednolite kryteria wskazujàce,
˝e konferencja jest warta uwagi. Mo˝na przypuszczaç,
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mo˝na by si´ o tym przekonaç. Odbiorcy informacji,
zw∏aszcza w przypadku wiedzy specjalistycznej, cz´sto
nie chcà byç zasypywanymi nie zawsze trafionymi
informacjami. Oczekujà raczej, ˝e w razie potrzeby takà
informacj´ b´dà mogli gdzieÊ znaleêç: najlepiej w postaci
baz danych umieszczanych w sieci www.

˝e w wielu przypadkach o udziale w konferencji decyduje
zaufanie do osób i podmiotów, które je organizujà.
W niektórych dziedzinach natomiast badani przyznajà,
˝e znalezienie specjalisty czy us∏ugodawcy bywa trudne.
Mo˝e dlatego, ˝e badaƒ w danej dziedzinie po prostu
nie ma. Nie ma jednak równie˝ baz danych, dzi´ki którym

❖
1.3 Popularyzacja nauki
Jako m∏ody cz∏owiek czyta∏em „M∏odego
Technika”. Zafascynowa∏a mnie wtedy chemia.
Dlatego poszed∏em na studia – co prawda nie
chemiczne, lecz raczej zwiàzane z fizykà (firma
technologiczna).

Na podstawie przeprowadzonych rozmów zaobserwowano, ˝e popularyzacja mo˝e odbywaç si´ na dwa sposoby, wymagajàce ró˝nej aktywnoÊci od uczonego,
który chce promowaç swojà nauk´ i osiàgni´cia. Pierwszy
sposób to popularyzacja szeroka, trafiajàca do mediów
popularnych i przekazywana czasem pod postacià prasowego newsa, który mo˝e nawet znaleêç si´ na pierwszej stronie ogólnopolskiego dziennika. Ta forma popularyzacji odbywa si´ z koniecznoÊci za poÊrednictwem
mediów i pracujàcych w nich dziennikarzy.

Niektórzy w promocji nauki widzà narz´dzie publicznej edukacji, zwi´kszajàcej ogólnà kultur´ i zrozumienie
problemów wspó∏czesnego Êwiata w szerokich kr´gach
spo∏eczeƒstwa. Inni wreszcie sàdzà, ˝e istnieje zwiàzek
pomi´dzy popularyzacjà danej dziedziny a spo∏ecznà
legitymizacjà przeznaczania publicznych funduszy
na dotyczàce jej badania. Tylko niektórzy sà sk∏onni
sàdziç, ˝e popularyzacja jakichÊ osiàgni´ç mo˝e
mieç (raczej poÊredni) wp∏yw na ich komercjalizacj´
i pozyskanie przysz∏ych klientów. Wi´kszoÊç natomiast przyznaje, ˝e popularyzacja nauki (przed szerokà
publicznoÊcià) nie przynosi uczonym bezpoÊrednich
korzyÊci, ˝e jest ona aktywnoÊcià osób majàcych
popularyzatorskà pasj´ i robiàcych to z w∏asnego
upodobania. Stan ten utrwalany jest przez fakt,
˝e publikacje popularne nie sà w ˝aden sposób punktowane przy formalnej ocenie dorobku pracownika nauki,
oraz przez brak sta∏ych funduszy, które paƒstwo
przeznacza∏oby na popularyzacj´.

Drugi sposób natomiast to popularyzacja adresowana
do odbiorcy lepiej przygotowanego, a wi´c trafiajàca
do w´˝szego grona odbiorców. Jest ona skierowana
zazwyczaj do osób, które ju˝ wykona∏y pewien wysi∏ek
i Êwiadomie wybra∏y obszar wiedzy naukowej, z którym
chcà si´ zapoznaç lub zapoznawaç. Sà to uczestnicy
publicznych wyk∏adów i prezentacji oraz czytelnicy profilowanych czasopism zamieszczajàce artyku∏y o charakterze bardziej pog∏´bionym i wymagajàcym pewnego
przygotowania. Ten sposób popularyzacji zazwyczaj
wià˝e si´ z bezpoÊrednim udzia∏em uczonego jako
prelegenta bàdê autora tekstu.
Niezale˝nie od sposobu, w jaki jest prowadzona,
popularyzacja nauki – w odró˝nieniu od wczeÊniej
omawianych kierunków promocji – w nik∏ym stopniu
jest zorientowana na bezpoÊrednie korzyÊci. Choç
respondenci zwiàzani z popularyzacjà nauki na ogó∏
podkreÊlajà jej wag´, to zarazem majà trudnoÊç
ze wskazaniem konkretnych celów, jakim s∏u˝y.
Trudno im jest te˝ odpowiedzieç na pytanie, czego
po popularyzacji swoich osiàgni´ç mogliby spodziewaç
si´ sami uczeni, oraz zaproponowaç jakieÊ wskaêniki,
na podstawie których mo˝na by powiedzieç, co uczony
powinien uznaç za popularyzacyjny sukces, a co
za pora˝k´.

Wielu respondentów zauwa˝a, ˝e aktywnoÊç popularyzatorska jest czymÊ innym ni˝ uprawianie nauki. Wymaga
innych predyspozycji, bo przekaz naukowy znacznie
ró˝ni si´ od przekazu popularnego. Wielu respondentów stwierdza, ˝e bardzo cz´sto wielcy uczeni nie sà
dobrymi popularyzatorami, a dobrzy popularyzatorzy
wielkimi uczonymi. Istnieje nawet stereotyp deprecjonujàcy popularyzacj´ w porównaniu z uprawianiem „prawdziwej” nauki.
Podobnie jak obserwowaliÊmy to w odniesieniu
do wczeÊniej omawianych typów promocji nauki, wielu
respondentów jest zdania, ˝e popularyzacjà nauki
powinny w instytucjach naukowych zajmowaç si´
wyspecjalizowane w tym osoby, dla których przygotowywanie specjalnych materia∏ów na u˝ytek mediów

WartoÊç popularyzacji nauki respondenci najcz´Êciej
dostrzegajà w pobudzaniu naukowych zainteresowaƒ
i ambicji wÊród m∏odszego pokolenia. Cz´sto przywo∏ujà
swoje wspomnienia z dzieciƒstwa:
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Ka˝dy chce byç w „Wyborczej”, ale to si´ nie uda.
Ale sà kana∏y niszowe, do których warto si´
dobijaç, ró˝nego rodzaju dodatki (dziennikarz
prasy popularnej).

i szerokiej opinii publicznej by∏oby g∏ównym, normalnie
wynagradzanym zaj´ciem. Problem z popularyzacjà tkwi
bowiem równie˝ w tym, ˝e udzia∏ w niej nie jest
zazwyczaj wynagradzany przez instytucje nauki,
a uprawianie jej to dla uczonych prywatna aktywnoÊç
w czasie wolnym.

Uczestniczàcy w badaniu dziennikarze obserwujà,
˝e nawet jeÊli dana jednostka nauki zabiega o promocj´, robi konferencje prasowe, przygotowuje
odpowiednie materia∏y, to odzew w mediach jest
relatywnie s∏aby. Jeden z dziennikarzy jest w stanie
podaç wiele przyk∏adów opisywanych przez niego ciekawych wynalazków technicznych, o których pomimo
niewàtpliwej atrakcyjnoÊci w prasie ogólnopolskiej nie
uda si´ nic napisaç.

Na Êwiecie to jest tak, ˝e nie naukowcy produkujà
wiadomoÊci medialne. Robià to specjalne komórki
prasowe (dziennikarz prasy popularnej).
Wi´kszoÊç badanych zauwa˝a przy tym, ˝e, jak dotàd,
rzecznicy prasowi placówek naukowych nie pe∏nili i nie
sà w stanie pe∏niç tej funkcji. Sà bowiem ulokowani
centralnie, co czyni z nich raczej rzeczników rektora
i osoby odpowiedzialne za informacje dotyczàce
administracji i dydaktyki. Promocja natomiast musi
byç prowadzona na szczeblu o wiele bardziej podstawowym: na wydzia∏ach, w instytutach i na
poziomie samych zespo∏ów badawczych. Tak aby
by∏a – jak to si´ coraz cz´Êciej dzieje w projektach finansowanych z funduszy europejskich – cz´Êcià projektu
badawczego.

Nauki medyczne promujà si´ doÊç dobrze.
Ale po konferencji naukowej na konferencj´
prasowà przychodzi 6 uczonych i 2 dziennikarzy.
Bo to nie jest news. Bo nikogo to nie interesuje.
[…] My mo˝emy o tym pisaç, bo mamy takiego
czytelnika. W gazecie cz´sto nie by∏oby
zainteresowania (dziennikarz periodyku
bran˝owego).
Z drugiej strony jednak dziennikarze i osoby zajmujàce
si´ popularyzacjà nauki sà zdania, ˝e uczeni tak˝e z regu∏y
nie doceniajà roli popularyzacji i rzadko zabiegajà o szersze
upowszechnianie wiedzy o wynikach swoich badaƒ.

Kontakt z rzecznikami prasowymi i s∏u˝bami PR.
Par´ razy próbowa∏am. To jest walenie g∏owà
w Êcian´: „jak coÊ b´dzie, to przyÊlemy”.
OczywiÊcie nigdy nie przysy∏ajà. Ten sam problem
dotyczy prywatnych instytucji naukowych
(dziennikarz prasy popularnej).

Ten pesymistyczny obraz nie zmienia faktu, ˝e w doÊç
powszechnej opinii respondentów sytuacja promocji
nauki nieco si´ poprawia. Symptomem tej poprawy sà
na przyk∏ad pikniki naukowe i festiwale nauki. Niektórzy
odnotowujà, ˝e podnosi si´ poziom stron internetowych
placówek naukowych. Inni wià˝à swój optymizm z faktem, ˝e instytucje grantodawcze (w tym europejskie)
coraz cz´Êciej wymagajà, by cz´Êcià projektu by∏a jego
promocja, a Êrodki przeznaczane na nià sà kwalifikowanym kosztem, który trzeba wpisaç do kosztorysu.

Nauka nie jest na ogó∏ postrzegana przez polskie
media jako temat atrakcyjny. Dlatego do opinii
publicznej przebija si´ stosunkowo niewiele informacji
z tej dziedziny. Niektórzy uczestniczàcy w badaniu
dziennikarze majà g∏´bokà ÊwiadomoÊç, ˝e ich periodyki
sà czasopismami niszowymi, mogà wi´c zajmowaç
si´ problematykà, która w mediach ogólnopolskich
z pewnoÊcià nie mia∏aby mo˝liwoÊci zaistnieç.

❖
1.4 Czy wiadomo,
co dzieje si´ w polskiej nauce?
Nie ma te˝ ˝adnych centralnych baz danych (Polskiej
Akademii Nauk czy poszczególnych uczelni), do których
mogliby si´gnàç. Istniejà dwa serwisy naukowe
Polskiej Agencji Prasowej, w tym niedawno powsta∏y
„Nauka w Polsce”. Respondenci na ogó∏ wyra˝ajà
zadowolenie z jego istnienia, natomiast nie wszyscy
uwa˝ajà, ˝e dzia∏a on dostatecznie skutecznie. Jak
skar˝y si´ jeden z dziennikarzy, nawet Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego nie zawsze przekazuje
do prasy informacje o zagranicznych nagrodach

Zarówno popularyzatorzy nauki, jak dziennikarze sygnalizujà problem z pozyskiwaniem wiedzy na temat
tego, co dzieje si´ w polskiej nauce. Polscy naukowcy
nie majà bowiem – zdaniem dziennikarzy – nawyku
dzielenia si´ informacjami o tym, czym si´ zajmujà.
Najtrudniej jest dotrzeç do Êrodowisk, które nie
czujà potrzeby si´ dzieliç. […] Jak sk∏oniç kogoÊ,
kto nie chce si´ chwaliç, by to robi∏?
(dziennikarz PAP).
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jakiÊ temat do opisania, i adresu kontaktowego
do osoby, która mo˝e o tym opowiedzieç. Na ogó∏ spodziewa si´, ˝e b´dzie to kontakt do uczonego bezpoÊrednio pracujàcego nad odkryciem lub prowadzàcego
badania. W informacji dla dziennikarza powinno
byç wi´c krótko wy∏o˝one, o co chodzi, i podany
jakiÊ adres kontaktowy

otrzymywanych przez polskich uczonych. Inny zauwa˝a,
˝e w Polsce na uczelniach i w instytutach odbywa si´
wiele publicznych wyk∏adów. Nie ma natomiast ˝adnej
centralnej bazy informacyjnej, gdzie mo˝na by si´ o tym
dowiedzieç.
Dziennikarze przyznajà, w praktyce ich dost´p do bie˝àcych informacji o wydarzeniach naukowych jest
w ogromnej mierze przypadkowy i oparty na
prywatnych kontaktach. Cz´sto si´ zdarza, ˝e informacje docierajà do nich za poÊrednictwem naukowców
z zupe∏nie innej dziedziny ni˝ ta, której dana wiadomoÊç
dotyczy. Niektórzy uczeni bowiem, bardziej wyczuleni
na potrzeby promocji, zdajà sobie spraw´, ˝e jeÊli oni nie
zawiadomià o czymÊ dziennikarza, to nikt inny tego nie
zrobi. Zdaniem dziennikarzy jednak wiele informacji
po prostu do nich nie dociera.

Jak ju˝ wielokrotnie powiedziano, dziennikarze najch´tniej otrzymywaliby informacje od ulokowanych jak najbli˝ej zespo∏ów badawczych rzeczników prasowych, którzy byliby zainteresowani
promocjà projektu.
Dla dziennikarza istotne jest oczywiÊcie, czy dany
materia∏ nadaje si´ na news. Jak wyjaÊnia jeden z uczestników badania, przygotowujàc informacj´ dla dziennikarzy, nale˝y si´ zastanowiç, co rzeczywiÊcie mo˝e
byç interesujàce dla opinii publicznej i dla kogo.

Generalnie nie wiem, co si´ bada. Mam swoich
znajomych i wspó∏pracowników. Czasem si´
znajdzie coÊ w internecie (dziennikarz prasy
popularnej).

Dziennikarz zak∏ada, ˝e on znacznie lepiej ni˝ naukowiec
przygotuje materia∏ dziennikarski, news. Dlatego oczekuje spotkania i rozmowy. W jego przekonaniu uczony
rzadko jest w stanie przygotowaç materia∏ gotowy
do publikacji.

Tak jak i we wczeÊniej omawianych przypadkach,
cz´stym êród∏em informacji jest internet. Tu jednak
o wiele ∏atwiej znaleêç informacje o odkryciach zagranicznych, czy to europejskich, czy amerykaƒskich. Jedna
z dziennikarek wyra˝a opini´, ˝e ciekawe informacje
cz´Êciej znajduje na stronach prywatnych i w blogach m∏odych uczonych ni˝ na oficjalnych stronach
placówek naukowych. Dziennikarze korzystajà te˝
z informacji zamieszczanych na stronach Fundacji
Nauki Polskiej, gdzie sà podawane informacje o przyzna-wanych grantach, czy z og∏oszeƒ o przewodach
doktorskich.

Materia∏y pisane sà dla mnie mniej wa˝ne.
Nie chc´, ˝eby uczony pisa∏. Prosz´ o rozmow´
(dziennikarz prasy bran˝owej).
¸atwiej jest dotrzeç do tego naukowca, napisaç
samemu i daç mu do autoryzacji
(dziennikarz PAP).
Jak wyjaÊniajà respondenci dziennikarze, w komunikacji
z uczonym dziennikarz wyst´puje w roli t∏umacza.
Materia∏ naukowy, jeÊli ma dotrzeç do szerokiej
publicznoÊci, wymaga uproszczeƒ, których naukowcowi trudno jest dokonaç.

Wielu respondentów przyznaje, ˝e o wielu rzeczach
dowiaduje si´ po prostu z mediów, bo mimo wysi∏ków
nie potrafià ich znaleêç u êróde∏. To samo dotyczy
naukowców. Nie wiedzà o sobie wzajem, a imprezy
popularyzatorskie cz´sto sà na tyle s∏abo promowane,
˝e informacje o nich nie docierajà do innych uczonych.

Czasem jakiÊ temat jest przedmiotem debaty.
Tymczasem to trzeba przeciàç.
Powiedzieç: tak jest i ju˝ (popularyzator nauki).

1.4.1 Oczekiwane formy relacji pomi´dzy
naukà a instytucjami popularyzatorskimi

Dziennikarz, tak jak potencjalny czytelnik, wielu rzeczy
z naukowego wywodu mo˝e nie zrozumieç.
Dlatego w∏aÊnie korzystne jest, ˝e artyku∏ pisze
dziennikarz, j´zyk nauki zostanie bowiem prze∏o˝ony
na poj´cia powszechnie zrozumia∏e i niewymagajàce specjalistycznego przygotowania. Stàd jednak
koniecznoÊç autoryzacji. Pozwoli ona uczonemu
sprawdziç, czy dziennikarz w∏aÊciwie zrozumia∏ omawiane zagadnienie, a zarazem pomo˝e mu pogodziç si´
z tym, ˝e nie wszystkie subtelnoÊci mo˝na zawrzeç
w materiale prasowym.

Jak ju˝ powiedziano, inne sà oczekiwania i wymogi
dotyczàce popularyzacji masowej, a inne adresowanej
do odbiorcy lepiej przygotowanego.
A. Media popularne
W przypadku przekazów skierowanych do masowych odbiorców dziennikarz nie oczekuje od naukowca, ˝e napisze tekst nadajàcy si´ bezpoÊrednio do druku. Oczekuje natomiast informacji, ˝e jest
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nie lubià i nie rozumiejà. By dotrzeç do czytelnika niespecjalisty, konieczne jest porzucenie tego j´zyka, odwo∏anie si´ do porównaƒ, przytoczenie zjawisk, które mogà
byç tymi wzorami opisane. A wi´c odejÊcie od tego,
co stanowi istot´ matematycznego rozumowania.

Oprócz informacji o danym odkryciu dziennikarze
oczekujà od swojego informatora wsparcia, które
pozwoli im lepiej zrozumieç temat. Cennym materia∏em
uzupe∏niajàcym mo˝e byç wiedza o historii badaƒ
nad danym zagadnieniem, sposób, w jaki odkrycie mo˝e
prze∏o˝yç si´ na praktyk´, wyjaÊnienie, dlaczego dane
osiàgni´cie jest wa˝ne. Dobrze wi´c, by uczony potrafi∏
odpowiedzieç na te pytania. Warto te˝, by podsunà∏
dziennikarzowi materia∏y pomocnicze, najlepiej
popularnonaukowe, wskaza∏ tytu∏y innych autorów,
którzy pisali na ten sam temat, poda∏ adresy stron
internetowych, na których mo˝na poszukiwaç
dodatkowych informacji.

Istotne jest, by – jeÊli jest to wystàpienie na ˝ywo – by∏o
ono dobrze przygotowane, by osoba wyst´pujàca
mia∏a dok∏adnie okreÊlony temat wystàpienia
i potrafi∏a kontrolowaç czas jego trwania. Jednà
z form o˝ywiania wywodu jest prowadzenie prezentacji
w formie panelu dyskusyjnego. Wówczas paneliÊci powinni spotkaç si´ przed wystàpieniem i uzgodniç,
o czym b´dà mówiç, a tak˝e przygotowaç jakieÊ wàtki,
które mogà byç kontrowersyjne, co równie˝ mo˝e byç
dla publicznoÊci atrakcyjne.

Argumentem za publikacjà materia∏u jest jego atrakcyjnoÊç, w tym atrakcyjnoÊç wizualna. Jak podkreÊla jeden
z respondentów, wspó∏czesna prasa w ogromnej mierze
bazuje na zdj´ciach i ilustracjach. A obrazy zwiàzane
z naukà cz´sto sà bardzo atrakcyjne, co uczeni nie
zawsze doceniajà. Stàd rada, by przygotowujàc materia∏ dodaç do niego obowiàzkowo równie˝ jakieÊ
ilustracje.

Po˝àdane jest, by wyk∏ad by∏ urozmaicony, aby odbiorca
obcowa∏ nie tylko z przekazem s∏ownym, lecz równie˝
móg∏ obejrzeç coÊ, co b´dzie mu objaÊniaç lub
ilustrowaç to, co zosta∏o powiedziane lub napisane.
Interaktywne metody prezentacji sà cz´Êciej wykorzystywane w prezentacji nauk przyrodniczych. Stàd – jak dotychczas – ich przewaga na ró˝nych imprezach popularyzatorskich (jak festiwale nauki) nad humanistykà.
Jak si´ bowiem okazuje, ∏atwiej jest pokazaç jakiÊ eksperyment czy urzàdzenie ni˝ elementy warsztatu nauk
humanistycznych. Aczkolwiek i tutaj za pomocà rozmaitych wizualizacji mo˝na w wi´kszym stopniu przyciàgnàç uwag´ s∏uchaczy i czytelników. Problem polega
jednak na tym, ˝e uczeni nie majà nawyku si´gania
po takie uatrakcyjnienia, a cz´sto te˝ nie potrafià korzystaç z mo˝liwoÊci oferowanych przez urzàdzenia multimedialne. Osoby organizujàce takie publiczne odczyty
i imprezy naukowe zwracajà uwag´ na to, ˝e same
te imprezy równie˝ wymagajà promocji. Trzeba na przyk∏ad przygotowaç informacje prasowe o spotkaniu
i rozes∏aç zaproszenia. Do tego równie˝ potrzebne sà
materia∏y, które powinny zostaç dostarczone
przez bohaterów wydarzenia w terminie umo˝liwiajàcym ich wykorzystanie w przygotowaniu
imprezy. Jako ˝e obecnie najcz´Êciej zaproszenia rozsy∏a
si´ mailem, a imprezy majà swoje strony internetowe,
szczególnie po˝àdane jest, by materia∏y dostarczane
by∏y w formie elektronicznej. Instytucje zajmujàce si´
popularyzacjà nauki oczekujà – tak samo jak wszyscy
– infmormacji o kierunkach prac, publikacjach, nagrodach itd. Czasopisma oczekujà, ˝e w przypadku
ksià˝ki zostanie im wys∏any egzemplarz do recenzji
(ten obyczaj majà du˝e, komercyjne wydawnictwa,
wydawnictwa naukowe cz´sto tego nie robià). Równie˝
tam, gdzie promocja ma form´ wyk∏adu, zdarza si´,
˝e dziennikarze nie tylko b´dà chcieli przeprowadziç
rozmow´ z autorem, ale równie˝ chcieliby dostaç
egzemplarz jego ksià˝ki.

B. Media niszowe
Istniejà równie˝ media niszowe, skierowane do lepiej
przygotowanej publicznoÊci, które interesujà si´ materia∏em bardziej pog∏´bionym i wyspecjalizowanym.
Zaliczamy do nich zarówno wyspecjalizowane czasopisma popularnonaukowe („Mówià wieki”, „Przeglàd Techniczny” itp.), jak bezpoÊrednie wystàpienia
w formie publicznych wyk∏adów i prezentacji.
W odró˝nieniu od poprzednio omówionej sytuacji, tutaj
uczony nie korzysta z poÊrednictwa dziennikarzy,
lecz musi w atrakcyjny dla publicznoÊci sposób materia∏
przygotowaç sam.

1.4.2 S∏owo i obraz
Umiej´tnoÊç interesujàcej prezentacji w∏asnej dziedziny
nauki i w∏asnych badaƒ jest w opinii badanych kwestià
indywidualnych predyspozycji, czy to do pisania ciekawych
tekstów, czy do wystàpieƒ publicznych. Wszyscy wypowiadajàcy si´ w tej kwestii badani podkreÊlajà
jednak, ˝e zasadniczà sprawà jest to, czy uczony
potrafi przyst´pnie wyjaÊniç omawiane kwestie.
W opinii respondentów, uczeni z regu∏y majà problem
z wyzwoleniem si´ z j´zyka swojej dziedziny, którym
zwykli pos∏ugiwaç si´ na co dzieƒ. Popularyzacja
tymczasem wymaga mówienia j´zykiem odbiorcy,
cz´sto te˝ pos∏ugiwania si´ uproszczeniami i dzia∏ajàcymi na wyobraêni´ porównaniami. Jeden z respondentów, by to wyjaÊniç, odwo∏uje si´ do przyk∏adu
matematyki: tam przyj´tym sposobem argumentacji jest
przeprowadzanie dowodu w postaci przekszta∏cania
równaƒ. I to w∏aÊnie zniech´ca tych, którzy matematyki
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1.5 Podsumowanie
tutem, w którym pracujà. A instytucje prywatne, które
korzystajà z tego stanu rzeczy, sà sprawnym partnerem
biznesowym swojego otoczenia i zabiegajà o to, by wyniki ich prac by∏y znane zainteresowanym podmiotom.

Generalnie rzecz bioràc, przedstawiciele badanych
podmiotów uwa˝ajà, ˝e polskie instytucje naukowe
nie informujà otoczenia o prowadzonych pracach
i nie promujà swoich osiàgni´ç w sposób dostateczny. Nie ma tak˝e ogólnopolskich, aktualnych
baz danych czy informatoriów, w których mo˝na by
uzyskaç informacje na temat prowadzonych badaƒ
i uzyskiwanych osiàgni´ç.

W przekonaniu badanych obowiàzujàce prawo i tradycyjna hierarchiczna struktura nauki utrwalajà wyniesione
z poprzedniego systemu nawyki. Nale˝y do nich brak
zrozumienia potrzeby wspó∏pracy z gospodarkà
i powiàzania w∏asnych kierunków badaƒ z potencjalnym wdro˝eniem w dziedzinach praktycznych.
Ma to równie˝ zwiàzek z g∏´bokim niedofinansowaniem
badaƒ naukowych, które sprzyja wybieraniu kierunków
teoretycznych niewymagajàcych kosztownych eksperymentów lub prac niewymagajàcych du˝ych nak∏adów
finansowych. W opinii badanych potrzeb´ wspó∏pracy
z gospodarkà stosunkowo najlepiej rozumiejà dobre
instytuty badawczo-rozwojowe oraz uczelnie prywatne,
które prowadzàc rozmaite aktywnoÊci naukowe, muszà
na nie zarabiaç.

Choç badani obserwujà pewne korzystne zmiany
w placówkach naukowych, takie jak powstawanie
centrów transferu technologii czy pewnà popraw´ jakoÊci
stron internetowych, to z ich punktu widzenia sà to
zmiany ciàgle jeszcze za ma∏e. Cz´Êç badanych zauwa˝a
istnienie wielu programów majàcych na celu promocj´ i komercjalizacj´ nowatorskich technologii
oraz wysi∏ek ró˝nego rodzaju organizacji zajmujàcych si´ takà promocjà, podkreÊlajà jednak, ˝e z regu∏y
sà to inicjatywy powstajàce w otoczeniu Êwiata nauki,
a nie z inicjatywy instytucji nauki.
W opinii badanych istniejàce w placówkach naukowych komórki do spraw komunikacji w ma∏ym
stopniu zajmujà si´ problematykà badaƒ i nauki.
Przede wszystkim zaÊ placówkom nauki brak skutecznych narz´dzi komunikacji wewn´trznej, które
pozwoli∏yby zbieraç i centralizowaç wiedz´ na temat
prowadzonych badaƒ w jednym miejscu.
Postrzegane przyczyny tego stanu rzeczy majà
charakter systemowy. W opinii badanych istniejàce
regulacje prawne (dotyczàce sposobów punktowania
dorobku naukowego, wspó∏pracy placówek nauki z otoczeniem gospodarczym czy praw autorskich i mo˝liwoÊci
korzystania z zysków pochodzàcych z wdro˝eƒ) powodujà, ˝e uczeni nie sà zainteresowani ani zmotywowani
do tego, by ich osiàgni´cia by∏y promowane na zewnàtrz. Niektórzy respondenci wskazujà, ˝e w istniejàcym systemie prawnym instytucje naukowe
zachowujà si´ racjonalnie, inwestujàc raczej w promocj´ dydaktyki ni˝ we wdro˝enia czy popularyzacj´
nauki. Obok sta∏ych dotacji paƒstwowych, które nie sà
zale˝ne od tego, jak skutecznie osiàgni´cia sà promowane,
g∏ównym êród∏em dodatkowych Êrodków dla placówki
naukowej mo˝e byç prowadzenie odp∏atnych studiów
wy˝szych. Natomiast w przypadku opracowywania
nowych technologii czy prac eksperckich warunki zawierania umów sà z regu∏y tak niekorzystne dla uczonych,
˝e znacznie bardziej op∏aca im si´ prowadziç takie
aktywnoÊci bez udzia∏u uczelni, w oparciu o umow´
o dzie∏o bàdê poprzez podmiot inny ni˝ macierzysta
placówka naukowa. W konsekwencji, jeÊli prowadzà
takà dzia∏alnoÊç, to promujà jà poza paƒstwowym insty-

Postulowane przez respondentów kierunki zmian dotyczà
wi´c przede wszystkim wprowadzenia takich regulacji,
które spowodowa∏yby, ˝e instytucje nauki i ich pracownicy byliby zainteresowani wspó∏pracà z otoczeniem,
promocjà i wdro˝eniem swoich osiàgni´ç. W przekonaniu badanych takie zmiany powinny doprowadziç
do sytuacji, w której promocja prac badawczych
sta∏aby si´ elementem pracy uczelni przynoszàcym jej oczywiste korzyÊci (analogiczne do tych, jakie
przynosi obecnie promocja odp∏atnych studiów).
Respondenci nie sàdzà natomiast, by po wprowadzeniu
idàcych w tym kierunku zmian promocjà nauki zajmowali si´ uczeni. Ich zdaniem funkcje mened˝era i popularyzatora nauki wymagajà na ogó∏ innych predyspozycji
ni˝ te, którymi charakteryzujà si´ naukowcy. Dlatego
do wype∏niania zadaƒ promocyjnych powinny
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W istniejàcej niekorzystnej sytuacji prawnej uczeni chcàcy
promowaç swoje osiàgni´cia naukowe, zw∏aszcza ci,
którzy poszukujà mo˝liwoÊci ich aplikacji w gospodarce,
powinni uzyskaç wsparcie w postaci szkoleƒ dotyczàcych obowiàzujàcego prawa, które pomog∏yby im
znajdowaç najkorzystniejsze rozwiàzania formalne
umo˝liwiajàce wspó∏prac´ mi´dzy instytucjà nauki
a otoczeniem. Wa˝nym obszarem doszkalania powinny
byç równie˝ tematy zwiàzane z prawem autorskim
i patentowym.

zostaç powo∏ane specjalne stanowiska ulokowane
przy zespo∏ach badawczych bàdê wi´kszych jednostkach
zajmujàcych si´ jednolità tematykà.
AktywnoÊç informacyjna jednostek naukowych
powinna przede wszystkim przejawiaç si´ w informowaniu otoczenia o prowadzonych pracach
badawczych, co jak dotàd robià w ma∏ym stopniu.
Jako przyczyn´ respondenci w pierwszej kolejnoÊci
wskazujà braki scentralizowanych aktualnych baz
danych dotyczàcych prowadzonych prac. Jak ju˝
wspomniano, instytucje nauki nie posiadajà narz´dzi, by
informacje takie skutecznie zbieraç na swoim w∏asnym
terenie – sprawa ich upublicznienia jest w tym kontekÊcie wtórna. Zdecydowana wi´kszoÊç osób z otoczenia
instytucji naukowych informacji poszukuje w internecie.
Z tego te˝ powodu naturalnym medium dla takiej komunikacji powinny byç prowadzone przez placówki naukowe
strony www, a tak˝e poczta elektroniczna.

Poniewa˝ promocja nauki z regu∏y na pewnym etapie
dzia∏aƒ musi wiàzaç si´ z osobistym udzia∏em uczonego
w charakterze prelegenta czy na przyk∏ad osoby wyjaÊniajàcej dzia∏anie danego urzàdzenia, zasadne jest
równie˝ szkolenie uczonych w zakresie publicznych
wystàpieƒ. Zdaniem badanych, nale˝y k∏aÊç w nich
nacisk przede wszystkim na prostot´ wypowiedzi.
Zreferowane tutaj informacje uzyskane od odbiorców
promocji nauki pozostajà w ra˝àcej sprzecznoÊci z wynikami ankiety dotyczàcej praktyki promocyjnej rozes∏ane
do instytucji naukowych. Ich zestawienie dobrze pokazuje kontrast pomi´dzy tym, co o zapotrzebowaniu
na promocj´ nauki sàdzà instytucje naukowe (nadawcy),
a tym, jak oceniajà je instytucje z otoczenia nauki
(odbiorcy). Jak bowiem widaç z wyników ankiety, istniejàce dzia∏ania komunikacyjne sà przez badane
instytucje nauki uwa˝ane za wystarczajàce i skuteczne, natomiast ich potencjalni odbiorcy niemal
nie zauwa˝ajà tej aktywnoÊci.

Równie˝ po stronie potencjalnych odbiorców informacji
p∏ynàcych z instytucji naukowych nie ma obyczaju
odbierania przekazów ze Êwiata nauki. Wiele instytucji
(np. administracji paƒstwowej czy samorzàdowej) nie
ma odpowiednich komórek, które Êledzi∏yby, co dzieje
si´ w polskiej nauce w interesujàcych danà instytucj´
dziedzinach, a jeÊli takie komórki istniejà, to nie jest
∏atwo je zidentyfikowaç. Nawet Êrodowisko dziennikarzy
zajmujàcych si´ popularyzacjà nauki nie by∏o zintegrowane – Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych jest
organizacjà zupe∏nie nowà. Tak˝e podmioty gospodarcze, w szczególnoÊci du˝e firmy mi´dzynarodowe, nie
wykazywa∏y dotàd zainteresowania pracami badawczymi wykonywanymi w polskich instytutach. Osoby chcàce prowadziç aktywnoÊç komunikacyjnà w placówkach naukowych muszà wi´c przede wszystkim nauczyç si´ odnajdywaç podmioty, które
powinny byç adresatami ich przekazów.

Potwierdza to prezentowanà tutaj tez´, i˝ instytucje
naukowe nie odczuwajà potrzeby komunikowania
swoich osiàgni´ç badawczych otoczeniu i nie sà
do tego w ˝aden sposób systemowo motywowane.
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2 Opracowywanie koncepcji dzia∏aƒ promocyjnych
mamy do czynienia wówczas, gdy podejmujemy dzia∏ania komunikacyjne lub promocyjne towarzyszàce
konkretnemu wydarzeniu (np. kongresowi, konferencji
czy publikacji wyników badaƒ). Tak rozumiane akcje
promocyjne bàdê komunikacyjne sà cz´Êcià
typowych dzia∏aƒ PR. Istotne jest tylko, aby mia∏y jasno
okreÊlone cele i sposoby ich osiàgni´cia i aby nie zast´powa∏y systematycznych dzia∏aƒ komunikacyjnych.
To znaczy, ˝eby wpisywa∏y si´ w szerszy kontekst dzia∏aƒ
komunikacyjnych, ˝eby nie by∏y jednostkowymi akcjami
podejmowanymi przez instytucj´ od czasu do czasu.
Do stworzenia efektywnego planu dzia∏aƒ informacyjnych
konieczne jest przygotowanie spójnej koncepcji, czyli
strategii komunikacyjnej.

Przedstawione wnioski z badaƒ dotyczàcych praktyki
promocyjnej instytucji naukowych nie pozostawiajà
wàtpliwoÊci: jeÊli nauka ma staç si´ integralnà cz´Êcià
˝ycia spo∏ecznego w Polsce i wp∏ywaç na rozwój gospodarki, obowiàzkiem jej przedstawicieli jest zmiana
dotychczasowego stylu informowania o prowadzonych
badaniach i ich rezultatach. Co to jednak oznacza:
dobrze promowaç nauk´? Zacznijmy od kilku kwestii
doÊç oczywistych i mimo to cz´sto w praktyce promocyjnej zapominanych.
Dzia∏ania promocyjne powinny byç planowanà,
d∏ugotrwa∏à oraz systematycznà aktywnoÊcià komunikacjà adresowanà do grup istotnych z punktu widzenia
istnienia instytucji. Nie mo˝na liczyç na to, ˝e coÊ
powiedziane raz zostanie zapami´tane, dotrze
do wszystkich naszych odbiorców i zapisze si´ na trwa∏e
w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej. Nawet je˝eli uda nam si´
trafiç na czo∏ówk´ „WiadomoÊci”, musimy pami´taç,
˝e obejrzy je tylko jakaÊ cz´Êç grupy, do której zamierzaliÊmy dotrzeç. Trzeba wi´c u˝yç jeszcze innych technik i narz´dzi, ˝eby informacja dotar∏a faktycznie
do tych, którzy naszym zdaniem powinni si´ z nià zapoznaç. Dlatego te˝ dzia∏ania PR w nauce (jak i zresztà
gdzie indziej, bo nauka nie jest tu ˝adnym wyjàtkiem)
powinny mieç form´ ciàg∏ych, regularnych i systematycznych aktywnoÊci komunikacyjnych lub
promocyjnych, które okreÊlamy mianem sta∏ego PR
instytucji.

Strategia to koncepcja, która okreÊla, z ró˝nym stopniem szczegó∏owoÊci, co, komu i po co chcemy
powiedzieç. Wszystkie trzy okreÊlone powy˝ej typy dzia∏aƒ komunikacyjnych realizowane przez placówk´
naukowà – sta∏y PR, kampanie i jednorazowe akcje – powinny byç zgodne z ogólnà strategià komunikacyjnà
instytucji. Oznacza to jedno: ka˝da instytucja powinna
sobie takà strategi´ – w postaci mniej lub bardziej
rozwini´tej, zale˝nie od skali i zakresu potrzebnych jej
dzia∏aƒ – wytworzyç.
Cz´sto jest tak, ˝e w danej instytucji nie ma opracowanej
i przyj´tej strategii, ale istnieje jakaÊ koncepcja
komunikowania siebie zewn´trznemu Êwiatu. Wówczas
zadanie jest nieco ∏atwiejsze, nale˝y bowiem to myÊlenie
wyartyku∏owaç, uzgodniç w ramach instytucji i uporzàdkowaç w postaci koncepcji strategicznej.

Obok systematycznej dzia∏a∏noÊci PR prowadzonej
w∏asnymi Êrodkami placówki naukowej (np. przez
wsypecjalizowanà komórk´ lub dedykowanego do tych
zadaƒ pracownika) czasami realizuje si´ kampani´ –
czyli projekt dzia∏ania z konkretnie okreÊlonym celem
i adresatami. Kampania oznacza mobilizacj´ zasobów
ludzkich i finansowych w stopniu wy˝szym ni˝ zwykle,
dlatego jest realizowana w okreÊlonym czasie.
Po zakoƒczeniu kampanii nie powinno si´ jednak
zaprzestaç jakiejkolwiek komunikacji, dzi´ki kampanii
uzyskujemy jej nasilenie i mo˝emy zrealizowaç jakiÊ
konkretny cel.

W zale˝noÊci od sytuacji mo˝na tworzyç strategie
d∏ugo- i krótkoterminowe. Strategie zazwyczaj planowane
sà na okres oko∏o roku do dwóch, ale wymagajà bie˝àcego i systematycznego sprawdzania i uaktualniania
w zale˝noÊci od rozwoju sytuacji. Jasne okreÊlenie celów,
jakie chcemy osiàgnàç, pozwala dzi´ki ewaluacji
okreÊliç, na ile nam si´ to uda∏o, a wi´c czy dzia∏ania,
które podj´liÊmy, by∏y skuteczne. JeÊli oka˝e si´, ˝e ich
skutecznoÊç by∏a niewielka, a w ka˝dym razie niesatysfakcjonujàca, mo˝emy zmodyfikowaç dzia∏ania i u˝yç
nowych instrumentów czy Êrodków. Opracowanie
strategii komunikacyjnej z regu∏y przebiega wed∏ug
nast´pujàcych kroków:

Kampania zaczyna si´ od analizy sytuacji, wyznaczenia
celów, okreÊlenia jej adresatów i spodziewanych rezultatów. Dzi´ki temu po zakoƒczeniu dzia∏aƒ mo˝na sprawdziç, jakie efekty uda∏o si´ osiàgnàç, i skorygowaç
strategi´ w kolejnym okresie jej realizacji.

1. Ocena organizacji i analiza sytuacji wyjÊciowej,
okreÊlenie aktualnego wizerunku instytucji (analiza
SWOT, czyli silnych i s∏abych stron instytucji, szans
i zagro˝eƒ – od angielskiego: strengths, weaknesses,
opportunities, threats).

Trzeci – obok sta∏ej dzia∏alnoÊci PR i kampanii – typ dzia∏alnoÊci to akcja. Akcja jest krótsza ni˝ kampania, ale te˝
wià˝e si´ z pewnà mobilizacjà si∏ i Êrodków. Z akcjà
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Nast´pnie mamy etap implementacji strategii, sk∏adajàcy
si´ z dwóch elementów:

2. Zaplanowanie dzia∏aƒ komunikacyjnych, czyli
zdefiniowanie celów dzia∏aƒ komunikacyjnych,
okreÊlenie grup docelowych i treÊci przekazu,
dobór narz´dzi, w koƒcu – opracowanie bud˝etu
i harmonogramów.

1. Realizacja zaplanowanych dzia∏aƒ.
2. Ewaluacja, czyli sprawdzenie skutecznoÊci przeprowadzonych dzia∏aƒ.

❖
2.1 OkreÊlenie sytuacji wyjÊciowej
i analiza otoczenia
jest p∏atny (aczkolwiek niedrogi). Jednak sà to koszty,
które warto ponieÊç, szczególnie przy planowaniu
d∏u˝szej kampanii.

Niezb´dnym etapem przygotowania strategii jest analiza istniejàcej sytuacji komunikacyjnej instytucji naukowej. Nale˝y od niej zaczàç planowanie strategii, a do jej
opracowania mo˝na wykorzystaç:

– badania opinii
Przygotowujàc strategi´, niecz´sto dysponujemy
Êrodkami na przeprowadzenie badaƒ opinii. Jednak
ich nieprzeprowadzenie grozi b∏´dnym bàdê nietrafnym zaplanowaniem kampanii. Planujàc dzia∏ania komunikacyjne, nale˝y przyjàç za∏o˝enie, ˝e nie wiemy,
jak myÊlà ci, do których chcemy trafiç. Dlatego
zw∏aszcza w przypadku wi´kszych kampanii warto
przeznaczyç pewne Êrodki na badania, bo redukujemy w ten sposób ryzyko, ˝e znacznie wi´ksze pieniàdze
wydane na kampani´ zostanà zmarnowane wskutek
przyj´cia b∏´dnej koncepcji.

– informacje od kierownictwa instytucji
(bàdê innych jej komórek)
Przewa˝nie analiz´ rozpoczyna si´ od spotkaƒ z kadrà
kierowniczà, które s∏u˝à ustaleniu, jakie cele funkcjonowania organizacji majà zostaç zrealizowane
poprzez komunikacj´ oraz jak jest definiowana misja
instytucji. Nale˝y tak˝e ustaliç, jakie przedsi´wzi´cia
kierownictwo uwa˝a za istotne. Wa˝ne jest równie˝
okreÊlenie, jakie zasoby (finansowe, organizacyjne)
mogà byç przeznaczone na te cele.
– analiz´ danych zastanych
W przypadku kampanii i akcji promocyjnych nale˝y
uzyskaç maksymalnie szczegó∏owe informacje
o przedmiocie promocji od pracowników odpowiedzialnych za konkretne przedsi´wzi´cia. Warto te˝
sprawdziç, czy instytucja nie ma jakichÊ zrealizowanych wczeÊniej opracowaƒ, badaƒ opinii, niezale˝nych ekspertyz lub porównaƒ mi´dzynarodowych.

Planujàc dzia∏ania komunikacyjne, mo˝na wykorzystaç badania:
● iloÊciowe (sonda˝e), przydatne do okreÊlenia charakterystyki spo∏eczno-demograficznej adresatów
dzia∏aƒ komunikacyjnych, poziomu wiedzy o instytucji (tak˝e jej rozpoznawalnoÊci), rozpowszechnienia konkretnych opinii na temat instytucji, osób
czy produktów,
● jakoÊciowe (takie jak Focus Group, czyli grupowe
wywiady zogniskowane lub indywidualne wywiady
pog∏´bione), pozwalajàce na zbadanie tego, jak ludzie myÊlà i postrzegajà rzeczywistoÊç, poznanie
stereotypów i deficytów informacyjnych wÊród adresatów oraz rekonstrukcj´ mechanizmu powstawania opinii na temat instytucji, u˝yteczne tak˝e
przy sprawdzaniu zrozumia∏oÊci komunikatów.

– internet
Internet jest niezwykle u˝ytecznym êród∏em informacji.
Z jednej strony pozwala odtworzyç, jak instytucja jest
postrzegana (analiza blogów, grup dyskusyjnych,
publikacji medialnych umieszczanych w internecie).
Z drugiej natomiast umo˝liwia dotarcie do danych,
które mogà byç wykorzystane zarówno w planowaniu
(np. analizy rynkowe lub spo∏eczno-demograficzne,
dzia∏ania konkurencji), jaki i realizacji kampanii
(niezale˝ne raporty, ekspertyzy).

– informacje uzyskane od kompetentnych
informatorów
Niekiedy uzupe∏niajàco stosuje si´ technik´ zbierania
informacji od kompetentnych, ale niezale˝nych od instytucji prowadzàcej kampani´ informatorów (ekspertów, praktyków). Jest to uzasadnione w sytuacjach, gdy organizacja nie posiada bud˝etu na badania opinii i zbieranie informacji na temat praktyki

– monitoring mediów
Jest kluczowy do okreÊlenia postrzegania instytucji
i jej konkurencji. Pozwala równie˝ skonfrontowaç
oczekiwania instytucji co do przekazów, które powinny docieraç do publicznoÊci, z rzeczywistym ich funkcjonowaniem w debacie publicznej. Niestety w wi´kszoÊci przypadków dost´p do archiwów prasowych

20

2

Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk

funkcjonowania rynku, specyfiki dzia∏ania ró˝nych
instytucji, barier komunikacyjnych czy poziomu poinformowania potencjalnych adresatów komunikacji.
Etap zbierania informacji nale˝y zakoƒczyç analizà, która
umo˝liwi syntetyczne przedstawienie najwa˝niejszych
wniosków i b´dzie stanowi∏a punkt wyjÊcia do myÊlenia
o strategii. Jednà z technik najcz´Êciej stosowanych
w przypadku dzia∏aƒ komunikacyjnych jest analiza
SWOT. Poni˝ej przedstawiamy przyk∏adowe jej zastosowanie. Zwracamy uwag´ na zawarte w tabeli istotne
rozró˝nienie na cechy instytucji i cechy jej dzia∏aƒ komunikacyjnych – sà to dwie ró˝ne rzeczy i nie nale˝y ich
ze sobà myliç.

Przyk∏adowa analiza SWOT instytucji oraz jej dzia∏aƒ promocyjnych
MOCNE STRONY

S¸ABE STRONY

instytucji

komunikacji

instytucji

komunikacji

1. wysoka
rozpoznawalnoÊç
instytucji w Êrodowisku
naukowych
i Êrodowisku mediów
specjalistycznych

1. tematyka interesujàca
dla otoczenia

1. niska rozpoznawalnoÊç
instytucji w mediach
popularnych

1. brak d∏ugoterminowej
strategii
komunikacyjnej, która
s∏u˝y∏aby realizacji
celów instytucji

2. ugruntowana pozycja
poszczególnych
uczonych i jednostek
organizacyjnych
instytucji w Êrodowisku
naukowym

3. coroczne wydarzenia
naukowe, których ramy
wykraczajà poza mury
instytucji

2. cz´sta obecnoÊç
w mediach inicjowana
przez dziennikarzy

2. wysoka fluktuacja
pracowników i wysoki
poziom rywalizacji
mi´dzy uczonymi,
czego wynikiem sà
konflikty wewn´trzne
3. niewielkie
doÊwiadczenie
w pozyskiwaniu
Êrodków zewn´trznych

2. niesystematyczne
dzia∏ania promocyjne,
utrudniajàce
przyciàgni´cie
potencjalnych
partnerów

3. brak wyodr´bnionego
zespo∏u ds. promocji,
co sprawia, ˝e
dzia∏ania prowadzone
4. sztywna hierarchia,
która spowalnia procesy
sà na doÊç amatorskim
poziomie
podejmowania decyzji

3. skuteczna polityka
wydawnicza, która
przyczynia si´
do rozpoznawalnoÊci
instytucji

SZANSE

ZAGRO˚ENIA

instytucji

komunikacji

instytucji

komunikacji

1. wy˝szy bud˝et
instytucji, który
umo˝liwia stabilizacj´
zespo∏u

1. mo˝liwoÊç
wyodr´bnienia
z bud˝etów projektów
Êrodków na promocj´

1. silna konkurencja
na rynku badaƒ:
powstajà placówki
podobne do instytucji

1. trudnoÊci z budowà
zespo∏u ds. promocji
i komunikacji

2. pojawiajàce si´
propozycje wspó∏pracy
projektowej ze strony
innych instytucji
naukowych z Polski
i zagranicy

2. w∏àczenie si´
do dzia∏alnoÊci nowego
portalu naukowego

2. zmienna polityka
finansowania nauki
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2.2 Etapy planowania strategii
komunikacyjnej
V. W jaki sposób mówi, czyli narz´dzia
(wehiku∏y) komunikacji

Dobra strategia komunikacyjna to koncepcja, która jest
spójnà i opartà na analizie sytuacji odpowiedzià na szeÊç
pytaƒ:

Jakie narz´dzia/instrumenty komunikacyjne
chcemy wykorzystywaç? Które ze sposobów
dotarcia sà szczególnie efektywne w odniesieniu
do za∏o˝onej grupy adresatów oraz za∏o˝onego
celu? Czy docieraç do tych grup bezpoÊrednio,
czy za poÊrednictwem mediów?

I. Kto mówi, czyli podmiot komunikacji
Kto jest podmiotem (nadawcà) komunikacji?
Jakà ta osoba/instytucja ma reputacj´? Czy warto
wykorzystaç w komunikacji inne instytucje,
które majà wy˝szà wiarygodnoÊç?

W tym miejscu budujemy instrumentarium dzia∏aƒ
komunikacyjnych.

Odpowiedê na to pytanie wynika z decyzji o sposobie
pozycjonowania instytucji, o czym piszemy na kolejnych
stronach podr´cznika.

VI. Z jakim skutkiem, czyli efektywnoÊç
Jak skutecznie zakomunikowaliÊmy nasz przekaz?
Czy w grupach docelowych podnios∏o si´
(w jakim stopniu?) rozumienie okreÊlonego
zagadnienia, ÊwiadomoÊç problemu,
rozpoznawalnoÊç instytucji?

II. Po co mówi, czyli cel komunikacji
Jaki cel chcemy osiàgnàç? Czy tylko poinformowaç
o jakiejÊ inicjatywie, czy te˝ nak∏oniç adresatów
do konkretnego dzia∏ania (np. przekazania
pieni´dzy na jakiÊ cel czy zmiany postaw)?

Tu okreÊlamy sposoby pomiaru efektywnoÊci dzia∏aƒ
komunikacyjnych.

Na tym etapie definiuje si´ cele komunikacyjne, odnoszàc
je do celów instytucji. Tu te˝ wykorzystuje si´ analiz´
SWOT, która jest pomocna w formu∏owaniu celów.

Powy˝sze punkty to elementy budowania koncepcji
dzia∏aƒ komunikacyjnych. Pozostajà jeszcze dwie istotne
kwestie organizacyjne i realizacyjne:

III. Co mówi, czyli przekaz

I. Kiedy, czyli harmonogram

Co chcemy powiedzieç? Jaki jest nasz najwa˝niejszy
przekaz? Jakimi argumentami chcemy si´
pos∏ugiwaç? Czy to, co chcemy powiedzieç,
budzi kontrowersje? Dlaczego?

Ile mamy czasu na osiàgni´cie efektów? Czy sà
jakieÊ cele czàstkowe, które powinniÊmy osiàgnàç
wczeÊniej? Czy sà jakieÊ grupy adresatów,
które powinny byç informowanie w specyficzny
sposób (np. bardziej wyczerpujàco, wczeÊniej)?

Ta cz´Êç planowania strategii polega na sformu∏owaniu
g∏ównego przekazu strategii, na przyk∏ad: bez badaƒ x
niemo˝liwy jest rozwój spo∏eczeƒstwa w dziedzinie y,
wiedza o z u∏atwia prac´ nad kwestià n itp.

II. Czym i za ile, czyli zasoby
Jakimi zasobami dysponujemy (finansowymi,
ludzkimi, organizacyjnymi)?

IV. Do kogo mówi, czyli grupy docelowe
Kto jest adresatem komunikacji (target group)?
Jaka jest charakterystyka demograficzna
i psychograficzna tej grupy? Kto jest dla nich
autorytetem? Jaki jest ich poziom kompetencji?
Z jakich mediów korzystajà?

Tu planujemy wykorzystanie zasobów, pami´tajàc
o tym, ˝e nie chodzi tylko o pieniàdze, ale te˝ o czas
i zaanga˝owanie ludzi. Jest oczywiste, ˝e przewa˝nie
podstawowe parametry finansowe, czyli maksymalny
dost´pny bud˝et, znamy ju˝ w momencie przyst´powania do prac koncepcyjnych i zamiary dostosowujemy
do mo˝liwoÊci, a nie odwrotnie.

Do jakich grup musi dotrzeç komunikat, aby strategia
przynios∏a spodziewane rezultaty.

22

Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk

2

Pozycjonowanie instytucji naukowej to okreÊlanie jej sytuacji na mapie nauki
w stosunku do innych jednostek

2.2.1 Kto mówi – pozycjonowanie instytucji

Przyk∏adowo – ta sama instytucja mo˝e si´ przedstawiaç
jako grupa ekspertów w danej dziedzinie praktycznej,
oÊrodek rozwijania czystej nauki, najlepsza placówka
w danej dziedzinie w Polsce, jako miejsce, w którym
kszta∏tujà si´ wybitne indywidualnoÊci; albo jako instytucja, która dostarcza innowacyjnych rozwiàzaƒ dla jakiejÊ
ga∏´zi biznesu. Decyzja o dà˝eniu do takiego a nie innego
spozycjonowania instytucji okreÊli dalsze kroki podejmowane w ramach dzia∏aƒ informacyjnych. Przyjrzyjmy si´,
jak mogà wyglàdaç ró˝nice wynikajàce z pozycjonowania
instytucji dla prowadzonych dzia∏aƒ:

Kim jest nadawca komunikatu w strategii promocyjnej?
W Polsce zwykle jest to instytucja, czyli placówka naukowa.
Rzadko strategi´ komunikacyjnà w nauce opiera si´
na promocji jednego, wybranego uczonego, choç przyk∏ad Stephena Hawkinga jest oczywiÊcie wa˝nà inspiracjà. Najcz´Êciej dzia∏alnoÊç komunikacyjnà podejmuje instytucja, która ma wyrobionà pewnà opini´. Dzia∏alnoÊç
informacyjna mo˝e t´ opini´ utrwalaç lub modyfikowaç.
Aby dobrze okreÊliç pozycj´ instytucji, konieczna jest
wiedza o:
● postrzeganiu naszej instytucji przez jej otoczenie
naukowe i spo∏eczne,
● innych instytucjach, naukowcach i Êrodowiskach
zaanga˝owanych w podobny typ badaƒ ich pozycji
i postrzeganiu.

Decyzja o kierunku pozycjonowania instytucji

Przyk∏adowe eksponowane elementy przekazu
– imienna lista naukowców tworzàcych zespó∏ danej
instytucji

grupa ekspertów w danej dziedzinie praktycznej

– doÊwiadczenie poszczególnych naukowców w pracy
wdro˝eniowej
– opis projektów prowadzonych przez naukowców i ich
rezultaty
– informacje o sukcesach osiàganych przez instytucj´
i dane o jej pozycji na tle innych placówek

wybitny oÊrodek naukowy prowadzàcy badania
w danej dziedzinie

– opis presti˝owych wydarzeƒ naukowych, w których
realizacj´ by∏a zaanga˝owana instytucja
– informacje o presti˝owych partnerach i zleceniodawcach
êród∏o innowacyjnych rozwiàzaƒ dla biznesu

– przyk∏ady wdro˝eƒ innowacji opracowanych przez
instytucj´
– lista wiarygodnych i presti˝owych partnerów biznesowych
– opis zasad i struktury wspó∏pracy z biznesem

A mo˝e chcemy byç postrzegani bardziej jako „artyÊci”
(w opisie instytucji szczególny nacisk po∏o˝ony b´dzie
na jej innowacyjnoÊç) czy przeciwnie – solidni rzemieÊlnicy
nauki? Decyzje dotyczàce pozycjonowania naszej
instytucji nie sà decyzjami „narz´dziowymi”. Sà to
decyzje „polityczne” – okreÊlajà jej strategi´ i styl
dzia∏ania.

Przy pozycjonowaniu instytucji warto zadaç sobie dodatkowe pytanie: czy chcemy pokazaç si´ jako zgromadzenie wybitnych naukowców (wówczas wa˝nym elementem prezentacji jest opis naukowców przez pryzmat
ich indywidualnych osiàgni´ç), czy jako zespó∏ skupiony
wokó∏ wybitnego lidera (kluczowe jest wówczas przedstawienie mistrza i sposobu rekrutacji jego zespo∏u).
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Na swoich stronach japoƒskie Ministerstwa Edukacji
i Technologii deklaruje: „Pole nauk o ˝yciu cieszy si´
ogromnym zainteresowaniem ze wzgl´du na potencja∏
mogàcy umo˝liwiç podniesienie jakoÊci ˝ycia w Japonii
i stymulowanie krajowej gospodarki. Poprzez wyjaÊnianie
skomplikowanych i subtelnych mechanizmów procesów
˝yciowych nauki te torujà drog´ osiàgni´ciom w dziedzinach opieki zdrowotnej i badaƒ nad lekami, jak równie˝
dostarczajà rozwiàzaƒ w kwestiach zwalczania g∏odu
i ochrony Êrodowiska”. Uniwersytet Kolorado informuje
krótko: Chcemy przewodziç w nauce, badaniach i dostarczaç us∏ug, które przyniosà po˝ytek i poprawià
jakoÊç ˝ycia ludzi w stanie Kolorado”.

Aby odpowiedzieç na pytanie, po co promowaç nauk´
i jej osiàgni´cia, najcz´Êciej przywo∏uje si´ trzy g∏ówne
zadania mówienia o tym, co powstaje w bibliotekach
i laboratoriach.
Po pierwsze zatem, dà˝y si´ do tego, by wp∏ywaç na postawy, wyg∏aszane opinie i decyzje podejmowane przez
decydentów (w tym polityków) na poziomie lokalnym
i krajowym w zakresie danej problematyki. Po drugie,
buduje zainteresowanie naukà w szeroko rozumianym
Êrodowisku edukacyjnym – wÊród nauczycieli, uczniów,
rodziców i wychowawców. Po trzecie, dà˝y do tego,
by w∏àczaç do spraw nauki jej potencjalnych sponsorów
i klientów. Rezultaty dobrze zaplanowanych dzia∏aƒ
informacyjnych to przede wszystkim:

Powy˝sze przyk∏ady wskazujà na pewne istotne rozró˝nienie, które powinniÊmy mieç na uwadze, planujàc
dzia∏ania komunikacyjne – rozró˝nienie mi´dzy celami
instytucji jako takiej i celami dzia∏aƒ komunikacyjnych, jakie w ramach instytucji sà podejmowane.
To bardzo wa˝ne rozró˝nienie, którego zaniedbywanie
prowadzi do chaosu myÊlowego tam, gdzie najwa˝niejsza jest dyscyplina intelektualna i organizacyjna – na etapie planowania dzia∏aƒ.

1. Silniejsza obecnoÊç nauki i jej osiàgni´ç w ˝yciu
publicznym;
2. Wy˝sza gotowoÊç do wspierania rozwoju nauki
i wi´ksza liczba osób, które chcà ja uprawiaç;
3. Silniejszy zwiàzek Êwiata nauki i ogó∏u spo∏eczeƒstwa;

Ka˝da instytucja realizuje pewne swoje cele. Dzia∏ania
komunikacyjne majà tym celom s∏u˝yç. Zrozumienie
celów dzia∏ania instytucji jest najwa˝niejszym warunkiem i punktem wyjÊcia do okreÊlenia celów dzia∏aƒ
komunikacyjnych. Dzia∏ania informacyjne czy promocyjne
nie sà przecie˝ prowadzone same dla siebie: muszà one
s∏u˝yç instytucji.

4. Wi´ksze szanse wykorzystania wyników badaƒ.
Zobaczmy, jak formu∏ujà te kwestie instytucje naukowe
za granicà. Biuro Promocji Uniwersytetu Stanforda
pisze: „Przysz∏oÊç Ameryki w dziedzinach przyrodniczych
i technologicznych zale˝y od zainteresowaƒ i umiej´tnoÊci naszej m∏odzie˝y, nauczycieli i ogó∏u spo∏eczeƒstwa
w matematyce, naukach przyrodniczych i in˝ynieryjnych.
W celu stymulowania zainteresowania tymi dziedzinami
wiele wydzia∏ów i grup z Uniwersytetu Stanford anga˝uje si´ w dzia∏ania majàce na celu promocj´ nauki”.

Zacznijmy od pierwszego kroku naszej pracy – od analizy
celów instytucji. Czasem sà one oczywiste, ale nie
zawsze tak jest. Przyjrzyjmy si´ schematowi, który mo˝e
byç wygodnym narz´dziem opisu ka˝dej instytucji
z punktu widzenia jej celów instytucjonalnych.

Na Uniwersytecie Yale Centrum Wiary i Kultury podaje:
„Misjà Centrum Wiary i Kultury Yale jest promowanie
praktyki wiary we wszystkich sferach ˝ycia poprzez
badania teologiczne oraz kszta∏cenie przewodników
duchowych”. Jeden z projektów zatytu∏owany „Wiara
jako sposób ˝ycia”, przedstawia si´ nast´pujàco: „zespó∏
realizujàcy projekt bada kwestie odpowiedzialnoÊci pastorów. Próbuje ustaliç, czego im potrzeba, aby byç efektywnymi przewodnikami duchowymi, aby mogli wspieraç
swe spo∏ecznoÊci zarówno w koÊciele, jak i poza jego
murami, aby wiara mog∏a staç si´ respektowanym sposobem ˝ycia”. O swoim zaanga˝owaniu w ˝ycie spo∏ecznoÊci
Uniwersytet New Haven pisze nast´pujàco: „Uniwersytet
Yale jest cz´Êcià spo∏ecznoÊci New Haven od trzystu lat.
DziÊ ponad 25 tysiàcy studentów – prawie po∏owa tych,
którzy studiujà w Yale – bierze udzia∏ jako wolontariusze
w ró˝nych przedsi´wzi´ciach w New Haven, g∏ównie
anga˝ujàc si´ w dzia∏ania w szko∏ach publicznych”.
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cele zewn´trzne:

cele wewn´trzne jednostki naukowej:

sà zwiàzane z misjà i dzia∏aniami
statutowymi instytucji

s∏u˝à przede wszystkim rozwojowi jej
potencja∏u instytucjonalnego

● rozwój nauki

● rozwój kadry naukowej

● popularyzacja nauki

● budowa poczucia presti˝u i dumy
zawodowej pracowników instytucji

● budowa wizerunku instytucji jako
innowacyjnej placówki w jej dziedzinie
badaƒ

● zdobywanie finansowania, w tym
grantów mi´dzynarodowych
● publikacje

typy celów

ogólne (g∏ówne)

narz´dziowe
(instrumentalne wobec
celów g∏ównych)

● zdobywanie kontraktów
● unowoczeÊnienie zaplecza
badawczego

ni˝ w przypadku codziennego PR, zamykajàcej si´
w okreÊlonych ramach czasowych), czy te˝ o jednorazowej akcji lub wydarzeniu.

Narz´dzie to ma postaç prostej tabeli, zbudowanej wed∏ug dwóch osi: pierwsza dzieli cele na zewn´trzne
i skierowane do wewnàtrz instytucji, druga je hierarchizuje na zasadnicze i narz´dziowe, czyli instrumentalne
wobec tych pierwszych.

Kiedy zdefiniujemy cele instytucji i okreÊlimy horyzont
czasowy dzia∏aƒ, mo˝emy przystàpiç do definiowania
celów naszych dzia∏aƒ komunikacyjnych. Istotna
wskazówka metodologiczna jest taka, ˝e powinny byç
one okreÊlane w kategoriach zmian, jakie chcemy
osiàgnàç, a nie dzia∏aƒ, jakie chcemy przeprowadziç.
Przyk∏adowo – cele dzia∏aƒ komunikacyjnych mogà byç
nast´pujàce:

Warto wykorzystaç to narz´dzie, aby spróbowaç zdefiniowaç cele w∏asnej instytucji i spróbowaç je umieÊciç
w poszczególnych polach tabeli. Praca ta b´dzie pomocnym etapem w procesie okreÊlania celów komunikacyjnych.
Osoba, która prowadzi dzia∏alnoÊç informacyjnà instytucji,
musi rozumieç, co i po co robi instytucja czy jaka jest jej
misja. Rozumienie to powinno byç w ramach instytucji
wspólne, to znaczy podzielane przez jej kierownictwo
i pracowników. To wspólne rozumienie jest podstawà
jakiejkolwiek sensownej pracy zwiàzanej z informacjà
i promocjà. Cele komunikacyjne pe∏nià bowiem funkcj´
instrumentalnà wobec instytucji i sà podporzàdkowane
jej celom instytucjonalnym.

A. dotarcie do okreÊlonego audytorium (np. potencjalnych
partnerów biznesowych) z informacjà o nowych
osiàgni´ciach i patentach naszego instytutu,
B. stworzenie w Êrodowisku lokalnym korzystnego
(jakiego konkretnie?) obrazu placówki,
C. zach´cenie m∏odzie˝y do zainteresowania si´ danà
dziedzinà wiedzy.

OczywiÊcie czasami celem lub jednym z celów instytucji
jest w∏aÊnie informowanie, promowanie i prowadzenie
ró˝nego typu programów edukacji publicznej. B´dzie
tak wówczas, gdy instytucja zajmuje si´ jako swojà
w∏aÊciwà dzia∏alnoÊcià popularyzacjà nauki. Jest to
szczególny przypadek, w którym cele komunikacyjne
i cele instytucji sà to˝same. Nie powinno to jednak
zamazywaç poj´ciowej ró˝nicy mi´dzy tymi dwoma
rodzajami celów.

Dla zobrazowania opisywanego rozró˝nienia pokazujemy
poni˝ej przyk∏adowà list´ dzia∏aƒ, które mogà s∏u˝yç
realizacji powy˝szych celów:
A1. rozes∏anie do okreÊlonej liczby potencjalnych
partnerów biznesowych informacji na temat nowych
patentów instytutu i konferencji na temat zasad wspó∏pracy,

Cele dzia∏aƒ komunikacyjnych ró˝nie definiujemy w zale˝noÊci od tego, czy mówimy o sta∏ym procesie aktywnoÊci komunikacyjnej naszej instytucji (codzienny czy
sta∏y PR), czy o kampanii (sekwencji powiàzanych ze sobà
dzia∏aƒ wymagajàcych mobilizacji wi´kszych zasobów

B1. zorganizowanie dnia otwartych drzwi dla m∏odych
ludzi – przysz∏ych naukowców – i poinformowanie
o tym Êrodowiska lokalnego poprzez rozwieszenie
okreÊlonej liczby plakatów,
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stron´ www, liczba zapytaƒ zg∏aszanych e-mailowo,
widownia mediów, w których ukaza∏ si´ komunikat)
lub badania sonda˝owe,
● gdy cele zwiàzane sà z przekazywaniem
informacji i wiedzy oraz wp∏ywaniem
na opinie, ich realizacj´ weryfikujemy najcz´Êciej
metodà badaƒ iloÊciowych i jakoÊciowych
(realizujàc w∏asne badania lub korzystajàc
z badaƒ ogólnie dost´pnych). Mo˝na równie˝
analizowaç zmiany nastawienia liderów opinii
(analiza wystàpieƒ) do konkretnego tematu oraz
zmiany ich ocen, mo˝na te˝ analizowaç publikacje
prasowe (liczba i sposób prezentacji),
● gdy cele dotyczà wp∏ywania na postawy
i zachowania, ich osiàgni´cie mierzymy zmianà
konkretnych zachowaƒ adresatów komunikacji
(np. dynamika korzystania z badaƒ profilaktycznych).

C1. zorganizowanie pikniku naukowego i wys∏anie
informacji i zaproszeƒ do okreÊlonej liczby szkó∏.
Pierwsza z powy˝szych list (A, B, C) zawiera cele, druga
(A1, B1, C1) – Êrodki ich realizacji. To nie jest to samo!
Dlaczego jest tak istotne, by cele okreÊlaç w kategoriach
po˝àdanych zmian, a nie planowanych dzia∏aƒ?
Z prostego powodu – jeÊli okreÊlimy sobie po˝àdane
zmiany, to mo˝emy przystàpiç do kolejnego etapu, czyli
wymyÊlania sposobów i narz´dzi ich osiàgni´cia. Mo˝emy ten sam cel osiàgnàç tak, mo˝emy inaczej – otwiera
si´ pole dla wykorzystania wiedzy po∏àczonej z wyobraênià. To najbardziej twórcza i najciekawsza cz´Êç pracy
PR-owca. JeÊli pope∏nimy b∏àd polegajàcy na okreÊleniu
celów w postaci dzia∏aƒ (czyli Êrodków realizacji celów),
zamykamy sobie do niej drog´ – przy czym nie chodzi tu
tylko o w∏asnà satysfakcj´, ale o to, ˝e mo˝emy nie wybraç najlepszych rozwiàzaƒ. Przyk∏adowo: Êrodowisko
biznesowe mo˝emy poinformowaç o naszym najnowszym osiàgni´ciu w drodze mailingu, ale te˝ umieszczajàc og∏oszenie w dziale gospodarczym gazety lub organizujàc prezentacj´ podczas targów technologicznych.
A mo˝e najlepiej b´dzie zorganizowaç specjalnà prezentacj´ i zaprosiç na nià wybrane wàskie grono najbardziej
zainteresowanych? Analiza i burza mózgów oraz znajomoÊç naszej instytucji i naszych partnerów na pewno
nam wymyÊliç i wybraç najlepsze rozwiàzanie. Mo˝e takie, którego do tej pory nie stosowaliÊmy?

Powtórzmy zatem: okreÊliç cele strategii
komunikacyjnej to zdecydowaç, jakà zmian´
chcemy wprowadziç dzi´ki jej realizacji
w myÊleniu, wiedzy, postawach i zachowaniach
jej adresatów.

2.2.3 Grupy docelowe
Nast´pnym elementem budowania strategii jest okreÊlenie grup, do których zamierzamy kierowaç nasz przekaz
w celu osiàgni´cia wczeÊniej okreÊlonych celów strategicznych. Grupy docelowe cz´sto dzielimy na strategiczne (bezpoÊrednie) i taktyczne (poÊrednie).
Pierwsza z nich to g∏ówni adresaci dzia∏aƒ. W promocji
nauki zazwyczaj sà to decydenci: przedstawiciele przedsi´biorstw, od których zale˝y w∏àczenie si´ w finansowanie danej grupy badaƒ, urz´dnicy odpowiednich ministerstw lub agencji przyznajàcych Êrodki na nauk´ itp.
Taktyczne grupy docelowe to te, przez które chcemy
wp∏ywaç na decyzje strategicznych grup docelowych.
Zwykle sà to przedstawiciele mediów oraz inni liderzy
opinii.

Dobrze opisane cele u∏atwiajà zmierzenie efektów dzia∏ania. Formu∏ujàc je pami´tajmy, ˝eby by∏y:
● szczegó∏owe i dok∏adne – a zatem zawiera∏y
wskaêniki dotyczàce czasu, skali i zakresu
przedsi´wzi´cia, przyk∏adem mo˝e byç dostarczenie
grupie decydentów z instytucji a, b, c danych na temat konsekwencji redukcji Êrodków na badania y dla
rozwoju dziedziny x;
● mo˝liwe do zrealizowania – uwzgl´dnia∏y
mo˝liwoÊci czasowe, finansowe i zarzàdcze instytucji
realizujàcej strategi´;
● odnosi∏y si´ do konkretnych grup docelowych,
aby mo˝na by∏o zmierzyç efekty w tych w∏aÊnie
grupach.

Grupy docelowe analizujemy z punktu widzenia ich
potrzeb informacyjnych (jakich informacji potrzebujà
i do czego), kompetencji j´zykowej (jaki j´zyk b´dzie dla
nich zrozumia∏y), mo˝liwoÊci dotarcia (jakich Êrodków
czy mediów nale˝y u˝yç, ˝eby do nich dotrzeç), profilu
psychologicznego i kompetencji poznawczych (jaki sposób prezentacji lub argumentacji b´dzie w stosunku
do nich skuteczny), wiarygodnoÊci nadawcy etc. Nie
mniej istotne sà ich nawyki, potrzeby, systemy wartoÊci,
informacje o sposobie sp´dzania wolnego czasu, zainteresowaniach, nastawieniu do zmiany, którà chcemy osiàgnàç, itd. Im wi´cej mamy takich informacji i im bardziej
sà one szczegó∏owe, tym lepiej b´dziemy mogli skon-

Gdy mamy jasno i dobrze opisane cele, du˝o ∏atwiej jest
sensownie badaç, czy uda∏o si´ nam je osiàgnàç. Pewne
typy celów wià˝à si´ ze specyficznymi metodami ich pomiaru, i tak:
● gdy celem jest zwrócenie uwagi na problem, zjawisko, odkrycie, nale˝y wybraç metody, które zmierzà
cz´stoÊç kontaktu z przekazywanym przez nas
komunikatem (np. liczba osób odwiedzajàcych
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struowaç przekaz i zaplanowaç metody skutecznego dotarcia do tych grup. Warto pod tym kàtem przeczytaç
pierwszy rozdzia∏ niniejszej ksià˝ki: z relacjonowanych
badaƒ wy∏ania si´ obraz potrzeb otoczenia spo∏ecznego
naukowców zwiàzanych z gospodarkà.

Êrodkami dysponujemy. Wa˝ne jest, ˝eby uwzgl´dniaç
sekwencj´ dzia∏aƒ w okreÊlonym czasie. Promocja mo˝e
wykorzystywaç ró˝ne narz´dzia: wspó∏prac´ z mediami,
marketing bezpoÊredni, reklam´, ró˝nego rodzaju
wydarzenia, obecnoÊç w sieci.

Dla sporzàdzenia charakterystyki grup docelowych najlepsze sà profesjonalne badania, zwykle jednak nie mo˝emy sobie na nie pozwoliç. Dlatego mo˝emy je zast´powaç metodami prostszymi, czyli prowadzonym w∏asnymi si∏ami rozpoznaniem potrzeb informacyjnych oraz
sposobów postrzegania rzeczywistoÊci tych, do których
chcemy dotrzeç. Nasza w∏asna kompetencja spo∏eczna,
doÊwiadczenie oraz zasób kontaktów spo∏ecznych,
czemu powinien towarzyszyç pewien wysi∏ek w∏o˝ony
w przeprowadzenie pewnej liczby spotkaƒ i rozmów,
mogà w pewnej, a czasem znacznej mierze zastàpiç
profesjonalne i kosztowne badania.

Wachlarz mo˝liwych do wykorzystania technik i narz´dzi
jest bardzo szeroki. Pe∏nà profesjonalnà orientacj´
w mo˝liwoÊciach, jakie daje rynek mediów i reklamy,
majà du˝e agencje reklamowe i PR-owskie, przy czym
i one korzystajà z wiedzy konsultantów i podwykonawców w zakresie technik o bardziej niszowym charakterze.
Rynek mediów i reklamy roÊnie, a jego rozwój wspomagany jest przez post´p technologiczny, choçby zwiàzany
z upowszechnieniem internetu i telefonii komórkowej.
Osoby zajmujàce si´ komunikacjà w nauce nie majà
potrzeby rozwijania tak szerokich kompetencji, bowiem
pos∏ugujà si´ znacznie bardziej ograniczonym zasobem
instrumentów ni˝ reklama komercyjna. Niemniej zawsze
jest mo˝liwoÊç wyboru spoÊród dost´pnych i mo˝liwych
Êrodków realizacji za∏o˝onych celów, przy czym wybór
taki wià˝e si´ z uruchomieniem pewnego potencja∏u kreatywnoÊci, poniewa˝ takie dzia∏ania trzeba po prostu wymyÊlliç. Prostà i efektywnà technikà wymyÊlania sposobów
realizacji celów komunikacyjnych jest burza mózgów.

2.2.4 Co powiedzieç, czyli przekaz strategii
Kolejnym elementem budowania strategii jest okreÊlenie
g∏ównych przekazów komunikacyjnych, które b´dà wykorzystywane w dzia∏aniach informacyjno-promocyjnych. Pami´tajmy – trzeba je stosowaç z du˝à konsekwencjà, tak aby w trakcie komunikacji budowaç spójnà
wizj´. Wykorzystywane w komunikacji przekazy powinny byç jednak dostosowane do naszych grup docelowych, uwzgl´dniaç ich specyfik´ i odwo∏ywaç si´ do argumentów przekonujàcych dla danej grupy. Przekazy
komunikacyjne powinny – bardziej lub mniej wprost –
u˝ywaç argumentów, które sà w stanie przekonaç nasze
grupy docelowe. Przekaz powinien byç:

Jest to technika na tyle znana, ˝e nie b´dziemy jej tu
szczegó∏owo opisywaç. Przypomnijmy tylko najwa˝niejsze – burza mózgów to rodzaj zebrania, którego uczestnicy wymyÊlajà rozwiàzania okreÊlonego problemu.
Prowadzàcy okreÊla problem i komunikuje regu∏y zebrania – ka˝dy mówi to, co wymyÊli, pomys∏ów nie poddajemy analizie, nikt nikogo nie krytykuje. Nikt te˝ nie broni
swoich pomys∏ów, poza ich ewentualnym bardzo krótkim objaÊnieniem lub uzasadnieniem. Mówiàc krótko –
˝adnych negatywnych komunikatów, dopuszczalne sà
wy∏àcznie komunikaty pozytywne. Pomys∏y zapisujemy
na tablicy, poddamy je analizie i krytyce póêniej. Wa˝na
jest swobodna i raczej zabawowa atmosfera, wi´c
na burz´ mózgów nie zapraszamy osób, których krytyki
pozostali mogà si´ obawiaç, a wi´c szefów, osób stojàcych wyraênie wy˝ej w hierarchii albo osób znanych ze
sztywnoÊci lub zgryêliwoÊci.

● prosty i zrozumia∏y (jednoznaczny)
dla odbiorców,
● dostosowany do ich kompetencji,
● akceptowalny, bowiem im mniej
akceptowalny przekaz, tym mniejsza szansa,
˝e odbiorca podejmie wysi∏ek zaanga˝owania
si´ w danà spraw´,
● komunikowany na ró˝ne sposoby.

JeÊli chcemy wykorzystaç techniki reklamowe w szerokim zakresie, konieczna jest wiedza z dziedziny kreacji
reklamowej i planowania mediów oraz dost´p do danych na temat zasi´gu poszczególnych mediów.
Wtedy najlepiej skorzystaç z us∏ug profesjonalistów,
czyli agencji reklamowych. JeÊli chodzi o umieszczanie
sporadycznych og∏oszeƒ czy anonsów, to zwykle
nasza pobie˝na wiedza wystarcza – og∏oszenie mo˝e
nam przygotowaç grafik, a sami mo˝emy wykupiç
powierzchni´.

OkreÊlenie grup docelowych, ÊwiadomoÊç ich specyfiki
i stworzenie przekazów komunikacyjnych, które zamierzamy do tych grup kierowaç, sà punktem wyjÊcia przy
doborze instrumentów komunikacji.

2.2.5 Narz´dzia realizacji strategii promocyjnej
Wybór narz´dzi to inaczej okreÊlenie dzia∏aƒ, które
majà zostaç podj´te w celu realizacji strategii. Trzeba
wi´c sobie odpowiedzieç na pytanie, jakie narz´dzia sà
w danej sytuacji najlepsze, jakie sà dost´pne i jakimi
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zawsze atrakcyjnych architektonicznie – lub
skomplikowanych, lecz przestarza∏ych maszyn.
Nawet nowe materia∏y wyglàdajà wówczas jak
przestarza∏e i obni˝ajà wiarygodnoÊç instytucji
jako nowoczesnych i dynamicznych partnerów,
● cz´stym grzechem publikacji jest pozbawienie ich
aktualnych danych kontaktowych (numer telefonu,
adres poczty elektronicznej) do osób odpowiedzialnych
za przedstawiane badania i projekty.

Najcz´Êciej korzystamy z technik bezpoÊredniego dotarcia
(wysy∏ka materia∏ów reklamowych czy informacyjnych
lub organizowanie wydarzeƒ czy imprez) albo z technik
PR (kontakty z mediami i otoczeniem), które powinny
byç podstawà w naszej codziennej pracy, bo sà efektywne przy relatywnie najni˝szych kosztach. Przyjrzyjmy si´
tym narz´dziom.
Materia∏y w∏asne instytucji

Plakaty promujàce danà dziedzin´ nauki

Raporty roczne i sprawozdania z przebiegu realizowanych projektów

● atrakcyjne graficznie i przemyÊlane plakaty
sà skutecznym narz´dziem przekazu prostych
przes∏aƒ i informacji,
● spe∏niajà swojà funkcj´, jeÊli sà eksponowane
w miejscach o du˝ym nat´˝eniu obecnoÊci
odbiorców i ∏atwe do odczytania,

● raporty dajà mo˝liwoÊç rzeczowego przedstawienia
osiàgni´ç i planów dotyczàcych dzia∏alnoÊci naukowej,
stanowià wi´c skutecznà wizytówk´ wspomagajàcà
nawiàzanie wspó∏pracy z innymi instytucjami,
● stwarzajà mo˝liwoÊç rzetelnego uzasadnienia
planowanych prac naukowych i zwiàzanych z ich
realizacjà nak∏adów,

ale:
● cz´sto sà tworzone bez jasnej koncepcji celu,
tak naprawd´ dlatego, ˝e naj∏atwiej (na pozór,
rzecz jasna) je zrobiç,
● cz´stym grzechem jest umieszczanie na nich zbyt
du˝ej iloÊci ma∏o czytelnych treÊci i rozwieszanie ich
przede wszystkim na korytarzach w∏asnej instytucji.

ale:
● raporty sporzàdza si´ przede wszystkim dla
specjalistów i rzadko bywajà skutecznym
narz´dziem przekazywania informacji osobom
spoza kr´gu profesjonalistów,
● bardzo cz´sto, mimo wysokich kosztów
przygotowania i druku, raporty sà nudne i ma∏o
atrakcyjne. Szkodzi im przede wszystkim nadmiar
„suchych” danych i brak dba∏oÊci o atrakcyjnoÊç
graficznà,
● szybko tracà aktualnoÊç, wymagajà wi´c
przemyÊlanej strategii dystrybucji. W Polsce cz´sto
gromadzone sà w szafach lub na korytarzach
instytucji naukowych, co skazuje na pora˝k´
wiàzane z ich przygotowaniem nadzieje.

Materia∏y o charakterze popularyzatorskim dotyczàce
badaƒ, na przyk∏ad opisy doÊwiadczeƒ dost´pne jako
ulotki lub pliki PDF
● atrakcyjnie przygotowane opisy konkretnych
procesów badawczych i metod uzyskiwania
wyników to Êwietna reklama instytucji, pokazujà
jej kompetencje i umiej´tnoÊç dzielenia si´ zdobytà
wiedzà,
● materia∏y takie dajà szanse w∏àczenia do wspó∏pracy
Êrodowisk znajdujàcych si´ poza bezpoÊrednim
oddzia∏ywaniem instytucji badawczych – biznesu,
szkó∏, w∏adz lokalnych,

Publikacje prezentujàce instytucj´, foldery
● sà rozbudowanà wizytówkà instytucji: pozwalajà
opisaç jej kadr´ naukowà, prowadzone badania
i posiadane zasoby,
● folder reklamowy pozwala wyeksponowaç
te aspekty dzia∏ania instytucji naukowej, które sà
dla niej szczególnie istotne, dlatego jest wa˝nym
narz´dziem budowy wizerunku instytucji,

ale:
● wymagajà doÊç du˝ego nak∏adu pracy, aby by∏y
naprawd´ atrakcyjne i u˝yteczne,
● rzadko mo˝na przygotowaç takie materia∏y
„dla wszystkich” – konieczna jest decyzja o wyborze
konkretnych grup docelowych.

ale:
● publikacje polskich instytucji naukowych cz´sto
sà nudnymi i ma∏o atrakcyjnymi graficznie
wydawnictwami, które mówià „o wszystkim
i o niczym”. Wiele instytucji lubi umieszczaç
na ok∏adkach zdj´cia swych budynków – nie

Biuletyny (newslettery) drukowane lub rozsy∏ane
przez Internet
● biuletyny wysy∏ane do klientów, partnerów
i sojuszników instytucji budujà jej wizerunek jako
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● poczt´ elektronicznà e-mail, która jest dodatkowym
narz´dziem komunikacji ze Êwiatem zewn´trznym,
ale równie˝ wewnàtrz organizacji,
● monitorowanie internetu, które pozwala na bie˝àcy
wglàd w to, co si´ ukazuje na interesujàcy nas
temat; mo˝na Êledziç zarówno komentarze
pozytywne, jak i negatywne,
● narz´dzie dzia∏aƒ promocyjno-informacyjnych,
czyli mo˝liwoÊç bezpoÊredniego dotarcia do naszych
grup docelowych.

partnera aktywnego, kompetentnego, otwartego
na wspó∏prac´,
● mo˝liwoÊç umieszczania w∏asnych artyku∏ów
i komentarzy w biuletynach dla wielu partnerów
stanowi atrakcyjnà form´ wspó∏pracy mi´dzy
instytucjami naukowymi,
● jeÊli zawierajà istotne i ciekawe informacje, sà
wartoÊciowym narz´dziem rozpowszechniania
informacji o realizowanych projektach i instytucjach
partnerskich,

Strona internetowa instytucji naukowej

ale:

● to jedno z najwa˝niejszych narz´dzi komunikowania
si´ we wspó∏czesnym Êwiecie nauki. Aktualna,
przemyÊlana i bogata w treÊci, jest niezwykle
skutecznym narz´dziem promocji badaƒ,
ich wyników i samej instytucji,
● strona jest cz´sto pierwszym spotkaniem z instytucjà:
to na niej szuka si´ kontaktu do uczonych,
● umieszczone na stronie fora internetowe, materia∏y
do Êciàgni´cia, informacje o aktualnym ˝yciu
naukowym instytucji wzmacniajà jej pozytywny
wizerunek,
● warto umieszczaç je na stronie internetowej
w postaci gotowej do Êciàgni´cia i zach´caç
do wpisywania si´ na list´ prenumeratorów
– goÊcie zainteresowani badaniami prowadzonymi
przez odwiedzanà instytucj´ bardzo ch´tnie to robià,

● biuletyny zawierajàce informacje ma∏o istotne
z punktu widzenia osoby, która je otrzymuje,
budzà niech´ç tak˝e wobec wydajàcej je instytucji.
Gad˝ety promocyjne instytucji naukowej
● kalendarze, T-shirty, d∏ugopisy i torby z logo
instytucji cz´sto pomagajà nawiàzaç dobre relacje
z przysz∏ymi partnerami instytucji,
● gad˝ety „z pomys∏em” przypominajà o kreatywnoÊci
uczonych pracujàcych w danej instytucji,
ale:
● w przypadku instytucji naukowej to rzecz
ryzykowna – niejednokrotnie trudno jest okreÊliç
zwiàzek z prowadzonà dzia∏alnoÊcià i po˝àdanym
wizerunkiem. Tandetny T-shirt czy kalendarz
z amatorskimi zdj´ciami nieruchomoÊci,
które posiada instytucja, rzadko cieszà
obdarowanego, a cz´sto ka˝à wàtpiç
w gospodarnoÊç i klas´ placówki.

ale:
● w Polsce strony pe∏nià cz´sto przede wszystkim
funkcje recepcyjne: wi´cej mo˝na dowiedzieç si´
z nich o strukturze instytucji ni˝ prowadzonych
przez nià badaniach lub projektach,
● instytucje naukowe prowadzàce dzia∏alnoÊç
dydaktycznà cz´sto zmieniajà swoje strony
w „wielki dziekanat”. W nawale informacji
o dy˝urach naukowców, wynikach egzaminów
i zasadach rekrutacji trudno znaleêç informacje
o dzia∏alnoÊci naukowej,
● wyniki lub opisy badaƒ cz´sto zast´powane
sà na stronach oficjalnymi tytu∏ami projektów
lub programów, które umo˝liwiajà ich realizacj´.
Zbyt zdawkowe informacje utrudniajà odkrycie w danej instytucji atrakcyjnego partnera do wspó∏pracy.

Internet w promocji nauki
Internet jest obecnie jednym z najwa˝niejszych mediów
promocji nauki na Êwiecie. Wed∏ug badaƒ prowadzonych przez Eurostat zajmuje jako êród∏o informacji o nauce czwarte miejsce po mediach, danych udost´pnianych bezpoÊrednio instytucje naukowe oraz pismach
stricte naukowych. Ze wzgl´du na ∏atwoÊç dost´pu
do danych i brak jakichkolwiek ograniczeƒ geograficznych, a tak˝e nieograniczony zasób informacyjny,
jaki mo˝na budowaç w sieci, nale˝y oczekiwaç, ˝e zarówno popularnoÊç, jak i wykorzystywanie tego narz´dzia w informowaniu i promowaniu b´dzie ros∏o. Internet w dzia∏aniach komunikacyjnych mo˝na wykorzystaç
jako:

Kilka dodatkowych uwag o stronach internetowych
Internet spe∏nia swojà funkcj´ informacyjnà, jeÊli strona
internetowa instytucji spe∏nia kilka podstawowych
warunków:
1. Na stronie g∏ównej jest napisane, na czym
polega dzia∏alnoÊç naukowa instytucji. W wi-

● witryny internetowe, które pozwalajà prezentowaç
instytucj´ oraz przedstawiaç jej ofert´,
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Tworzàc witryn´ internetowà, warto na samym poczàtku
planowania pracy odpowiedzieç sobie na kilka pytaƒ:

docznym miejscu znajduje si´ informacja
o tym, gdzie mo˝na znaleêç szczegó∏owe dane
o jej kierunkach i osiàganych rezultatach.
Wed∏ug badaƒ przeprowadzonych na zlecenie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego 100
procent polskich instytucji naukowych ma w∏asne
strony w internecie. Jednak zawartoÊç wi´kszoÊci
z nich przypomina wirtualny sekretariat: umieszczane
sà tu opisy struktur organizacyjnych, godziny pracy
biur, informacje o zasadach rekrutacji. Bardzo
rzadko natomiast strony www s∏u˝à jako narz´dzie
promocji dzia∏alnoÊci merytorycznej. Informacje
na temat aktualnie prowadzonych badaƒ, misji,
celów i osiàgni´ç sà umieszczane na „ni˝szych”,
s∏abo wyeksponowanych poziomach stron, wskutek
czego dotarcie do interesujàcych danych wymaga
sporego wysi∏ku.

Co jest celem tworzonej strony www?
Czy ma ona pe∏niç rol´ wirtualnej wizytówki
instytucji, z której mo˝na uzyskaç g∏ównie jej
dane adresowe, czy te˝ ma pomóc w pozyskaniu
partnerów dla jakiegoÊ projektu?
Co zamierzamy umieÊciç na stronie?
JeÊli dobrze okreÊlimy cel tworzenia witryny,
to ∏atwo b´dziemy mogli odpowiedzieç na pytanie,
co na tej stronie powinno si´ znaleêç. Atrakcyjna
strona musi zawieraç interesujàce z punktu
widzenia odbiorców informacje
– warto o tym pami´taç, konstruujàc informacje
zamieszczane na stronie www.

2. ¸atwo mo˝na znaleêç kontakt do osób odpowiedzialnych za konkretne przedsi´wzi´cia
naukowe, a dotarcie do nich wydaje si´ po˝àdane
przez instytucj´ i proste. S∏u˝à temu podane
na stronie s∏u˝bowe adresy e-mailowe, godziny pracy
i aktualne numery telefonów.

Kto b´dzie odpowiedzialny za stron´ i jej
aktualizacj´?
Nale˝y si´ zastanowiç, czy stronà chcemy
zarzàdzaç sami wewnàtrz organizacji, czy zlecimy
t´ czynnoÊç na zewnàtrz. W zale˝noÊci od tego,
jak du˝a jest instytucja i jaki jest profil jej
dzia∏alnoÊci, czasem nale˝y wyznaczyç
koordynatora, który wspó∏pracuje z osobami
odpowiedzialnymi ze przygotowywanie bie˝àcych
informacji na okreÊlony temat (z okreÊlonej
dziedziny). Spowoduje to dop∏yw informacji
od wewnàtrz (wspó∏pracy z kadrà), czyli
przeprowadzenie analizy, co ciekawego mamy
do zakomunikowania.
Interesujàca i atrakcyjna strona www musi byç
regularnie uaktualniana i zape∏niania najnowszymi
informacjami.

3. Na stronach udost´pniane sà materia∏y – streszczenia badaƒ i projektów, wyg∏oszone referaty,
streszczenia opublikowanych ksià˝ek – które mo˝na
∏atwo Êciàgnàç jako pliki PDF. WiarygodnoÊç i pozycja
instytucji to tak˝e pochodna wra˝enia, ˝e dysponuje
ona atrakcyjnymi dla innych zasobami.
4. Styl przekazywania informacji na stronie kreuje
wizerunek dynamicznej instytucji, której pracownicy
prowadzà badania z pasjà i zaanga˝owaniem.
Nie sprzyja temu traktowanie strony jako tablicy
informacyjnej pionu administracyjnego. Na dobrych
stronach internetowych pokazuje si´, ˝e nauka
jest ciekawa, a informacje zmienia doÊç cz´sto,
by nie tworzyç wra˝enia „przeglàdania wczorajszej
prasy”.

Monitorowanie korzystania ze strony
Warto poÊwi´ciç wi´cej uwagi na stworzenie wielowymiarowego narz´dzia do pomiaru odwiedzin
strony internetowej. Mo˝na sprawdzaç cz´stotliwoÊç odwiedzin w zale˝noÊci od pory dnia, kolejnoÊç otwieranych podstron, materia∏y najcz´Êciej
czytane czy te˝ Êciàgane przez internautów.

5. Mo˝na zdobyç podstawowe informacje o instytucji i jej badaniach w j´zyku obcym.
Niez∏ym pomys∏em jest umieszczenie plików informacyjnych w postaci PDF nie tylko po angielsku,
ale tak˝e w j´zykach krajów, w których mogà pracowaç potencjalni partnerzy.
6. Strona umo˝liwia pod∏àczenie jej do jednej
z popularnych wyszukiwarek internetowych,
z których cz´sto korzystajà dziennikarze
naukowi.
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Jak uczyniç stron´ internetowà instytucji skutecznym narz´dziem
promocji – 10 pierwszych kroków
Struktura strony
1. Informacje o badaniach naukowych sà umieszczone w sekcjach sta∏ych strony g∏ównej instytucji
(np. na podstronie Badania naukowe, na której podane sà ich rozbudowane opisy) i dynamicznych
(np. AktualnoÊci z badaƒ, która zawiera krótkie informacje i ciekawostki przyciàgajàce uwag´ goÊci).
2. Umieszczone informacje sà krótkie: wydruk ka˝dej zajmuje nie wi´cej ni˝ format A4. Nie dotyczy to oczywiÊcie
d∏u˝szych dokumentów – na przyk∏ad udost´pnionych do Êciàgni´cia publikacji.
3. Liczba tak zwanych linków na ka˝dej podstronie nie przekracza pi´ciu: to umo˝liwia ∏atwà orientacj´ w ca∏oÊci
przekazywanych informacji. Lepiej wi´c tworzyç katalogi tematyczne, które grupujàc dane, rozbudowujà
stron´ „w g∏àb”, ni˝ umieszczaç du˝o informacji obok siebie.
CzytelnoÊç i zrozumia∏oÊç
4. Na pierwszych dwóch poziomach strony mo˝na znaleêç odpowiedzi na najwa˝niejsze pytania, które goÊç
z zewnàtrz móg∏by chcieç zadaç instytucji jako placówce badawczej.
5. Trzeba nie wi´cej ni˝ trzech „klikni´ç”, aby dostaç si´ do kluczowych informacji o prowadzonych badaniach,
projektach i osiàganych rezultatach.
¸atwoÊç nawigacji
6. Obs∏uga strony nie wymaga specjalistycznej wiedzy lub najnowszego sprz´tu – mo˝e z niej skorzystaç osoba
o podstawowej wiedzy dotyczàcej poruszania si´ po sieci, dysponujàca przeci´tnym komputerem i ∏àczem.
7. GoÊcie strony przez ca∏y czas zachowujà orientacj´, na jakim jej poziomie si´ znajdujà i w jaki sposób wróciç
do strony g∏ównej.
8. Opracowany jest jasny podzia∏ aktualizacji informacji o badaniach mi´dzy zak∏adami – wiadomo, kto,
jakie i jak cz´sto umieszcza informacje.
Ilustracje i dokumenty
9. Elementy multimedialne nie sà zbyt „ci´˝kie”, a strona pozostaje czytelna tak˝e wówczas, gdy goÊç korzysta
z opcji „wy∏àcz obrazy”.
Dzia∏alnoÊç instytucji
10. Informacja o adresie strony internetowej jest umieszczona na wszystkich drukach wydawanych przez
instytucj´ – firmowanych kopertach, papierze listowym, broszurach, folderach itp.

Ma∏y test na jakoÊç strony internetowej
5. Czy mo˝na dowiedzieç si´ o sukcesach naukowych
Pani/Pana instytucji?

1. Jaka jest pierwsza informacja, na którà trafia goÊç
wchodzàcy na stron´ g∏ównà? Czy wspiera ona
wiarygodnoÊç naukowà instytucji?

6. Czy mo˝na poznaç wydawane przez instytucj´
publikacje?

2. Ilu „klikni´ç” wymaga dotarcie do informacji o badaniach naukowych?

7. Czy mo˝e Pani/Pan znaleêç na niej informacje o sobie
samym/samej, swojej dzia∏alnoÊci, mo˝liwoÊci
nawiàzania kontaktu? Czy informacje te sà aktualne?

3. Czy strona pokazuje si´, gdy wpisaç kluczowe dla
instytucji has∏a do wyszukiwarki Google?

8. Czy podoba si´ Pani/Panu Paƒstwa strona?

4. Czy podane informacje zawierajà zach´t´ i informacje
o mo˝liwym sposobie kontaktu z badaczami?
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2.3 Ocena skutecznoÊci dzia∏aƒ komunikacyjnych
Istniejà firmy, które proponujà kompleksowy monitoring prasy, radia, telewizji (niektóre równie˝ internetu)
oraz przygotowujà analizy i raporty podsumowujàce
zebrane materia∏y. Firmy te majà archiwa i na zamówienie
przygotowujà raporty bàdê rozbudowane analizy
wed∏ug specyficznych wskazaƒ klienta.

Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ promocyjnych warto oceniç ich
efekty. Pozwoli to na weryfikacj´ za∏o˝onych planów
i unikni´cie w przysz∏oÊci ewentualnych b∏´dów.
Nie ma uniwersalnego i standardowego narz´dzia
pomiaru wyników dzia∏aƒ komunikacyjnych, za to istnieje
wiele barier, które napotykamy, chcàc zmierzyç efekty
dzia∏aƒ PR. Sà to zazwyczaj problemy strukturalne
(wynikajàce z charakteru PR) i techniczne (wynikajàce
ze sposobu wykonywania PR). Problemy strukturalne to
przede wszystkim od∏o˝enie w czasie trwa∏ych efektów
dzia∏aƒ PR. Problemy techniczne to przede wszystkim
limity finansowe, które ograniczajà mo˝liwoÊci zbadania
efektów prowadzonych dzia∏aƒ.

Raporty mogà zawieraç analiz´ wizerunkowo-jakoÊciowà
oraz iloÊciowà, która okreÊla, w jaki sposób i w jakim
kontekÊcie w prasie, radiu, telewizji czy internecie zosta∏y
przedstawione tematy zwiàzane z badanymi tematami.
W przypadku raportów d∏ugookresowych (kwartalnych,
pó∏rocznych i rocznych) tak˝e zmiany w czasie zachodzàce w wizerunku tych podmiotów.
Monitoring mediów mo˝na zamówiç mi´dzy innymi w:
www.instytut.com.pl,
www.mediaexplorer.com.pl,
www.newspoint.pl,
www.press-service.com.pl,
www.newton.pl
Op∏aty za monitoring mediów, w zale˝noÊci od firmy
oferujàcej us∏ugi, pobierane sà wed∏ug nast´pujàcych
stawek:
– monitoring prasy – w czerwcu 2007 roku miesi´czny abonament na jedno has∏o kosztowa∏ w granicach od 50 do 200 z∏otych. W abonamencie
do 200 z∏otych by∏o zagwarantowane 100 artyku∏ów. W przypadku korzystania z ni˝szych abonamentów dodatkowo pobierano op∏aty za ka˝dy artyku∏,
– radio i telewizja – op∏aty jednorazowe za wyszukane
nagranie (50-80 z∏),
– internet – koszty takie, jak monitoringu prasy.

W przypadku systematycznie prowadzonych dzia∏aƒ
promocyjnych najprostszym sposobem oceny jest:

W przypadku kampanii promocyjnej narz´dzia mierzàce
zauwa˝alnoÊç kampanii, dotarcie komunikatu, wizerunek
instytucji, to:

1. monitoring internetu,
2. monitoring prasowy,

1. Sonda˝e
a. badania ankietowe,
b. wywiady grupowe (Focus Group).

3. clipping (forma monitoringu prasowego), czyli
wycinki prasowe i ich analiza. Badanie to polega
na Êledzeniu zamieszczanych w mediach informacji,
czyli gromadzeniu i analizie (opisie) wycinków
prasowych.

2. Inne formy oceny: zdarzenia, zachowania, dane
rynkowe.

Stosunkowo nowà formà oceny dzia∏aƒ komunikacyjnych jest monitoring internetu. Wyszukiwarka witryn
umo˝liwia ∏atwe i efektywne przeszukiwanie wszelkiego
rodzaju serwisów internetowych.

Sonda˝e sà stosunkowo kosztownym przedsi´wzi´ciem
i wymagajà specjalistycznej wiedzy. Narz´dzie to mo˝na
stosowaç tak˝e do oceny prowadzonych dzia∏aƒ komunikacyjnych i oceny wizerunku firmy.
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3 Przyk∏adowy zakres obowiàzków osoby lub osób
zajmujàcych si´ promocjà dzia∏alnoÊci naukowej instytucji
● Zamieszczanie streszczeƒ opisów prowadzonych
projektów i badaƒ,
● Umieszczanie aktualnych informacji o publikacjach,
osiàgni´ciach i nagrodach otrzymywanych przez
pracowników instytucji.

1. Organizacja systemu udzielania informacji
o dzia∏aniach badawczych prowadzonych przez
instytucj´
● Opracowanie funkcjonalnych zasad kontaktów z mediami i osobami z zewnàtrz w sprawach nauki dla
wszystkich pracowników naukowych i administracyjnych instytucji,
● Upowszechnienie podstawowej wiedzy o instytucji
i prowadzonych przez nià badaniach wÊród pracowników naukowych i technicznych,
● Umieszczenie informacji o sposobie kontaktu z osobà
odpowiedzialnà za promocj´ instytucji w przygotowywanych przez nià wydawnictwach. Informacja powinna
zawieraç imi´, nazwisko, adres e-mail, telefon stacjonarny i komórkowy, godziny pracy, sposób kontaktu
poza godzinami pracy.

5. Kontakty z mediami
● Stworzenie bazy mediów i dziennikarzy, którzy
powinni otrzymywaç informacje o prowadzonych
pracach badawczych i uzyskiwanych wynikach,
● Przygotowywanie informacji prasowych, backgroundów, innych materia∏ów,
● Regularne informowanie dziennikarzy i wytypowanych redakcji o wa˝nych osiàgni´ciach i wydarzeniach
naukowych w instytucji.
6. Kontakty z otoczeniem zewn´trznym

2. Wizualna identyfikacja instytucji: logotyp instytucji i forma jej standardowych dokumentów

● Stworzenie listy adresowej osób i instytucji z otoczenia spo∏ecznego placówki, które powinny otrzymywaç
jej doroczne sprawozdania z dzia∏alnoÊci, publikacje,
˝yczenia Êwiàteczne itp.,
● Nawiàzywanie i troska o utrzymanie relacji z osobami
i instytucjami z otoczenia spo∏ecznego, które stanowià jej potencjalnych sojuszników.

● OdpowiedzialnoÊç za wyglàd wizytówek pracowników
instytucji oraz standaryzacj´ umieszczanych na nich
informacji,
● Przygotowanie papierów listowych, kopert, typowych
druków,
● Przygotowanie gad˝etów firmowych.

7. Wizualna to˝samoÊç instytucji w jej siedzibie
3. Drukowane materia∏y promocyjne instytucji
● Dba∏oÊç o atrakcyjnoÊç i aktualnoÊç materia∏ów
umieszczanych w gablotach informacyjnych instytucji,
● Dba∏oÊç o ∏atwà dost´pnoÊç materia∏ów opracowywanych przez instytucj´ w jej siedzibie.

● Przygotowanie raportów rocznych przeznaczonych
do u˝ytku zewn´trznego i wewn´trznego,
● Przygotowanie folderów i innych materia∏ów promujàcych instytucj´ i prowadzone przez nià badania
i projekty,
● Dystrybucja materia∏ów promocyjnych instytucji podczas wydarzeƒ naukowych, których jest goÊciem lub
organizatorem.
4. Internet
● Opracowanie struktury strony i ekspozycja wa˝nych
informacji o instytucji, jej pracownikach i prowadzonych przez nià dzia∏aniach o charakterze naukowym,
● Pozycjonowanie strony w sieci i najpopularniejszych
wyszukiwarkach,
● Organizacja skutecznego systemu pozyskiwania,
redakcji i umieszczania aktualnych informacji o pracach badawczych prowadzonych przez wszystkie
jednostki organizacyjne instytucji,
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4 Zagadnienia prawne i etyczne w promocji nauki
w bazie danych, lub mailing elektroniczny), sà obwarowane przepisami, których te˝ nale˝y przestrzegaç.

S∏owo jest groênà bronià – jego nieostro˝ne u˝ycie
mo˝e wyrzàdziç wiele szkód, co mo˝e wiàzaç si´ z roszczeniami i odpowiedzialnoÊcià. W toku naszych dzia∏aƒ
mówimy o sprawach naszych i innych instytucji, organizacji i firm – musimy wi´c pami´taç, aby nie naraziç
na uszczerbek ich interesów. Jest te˝ tak, ˝e ró˝ne
czynnoÊci rutynowe w toku dzia∏aƒ komunikacyjnych
(np. wysy∏ka listów do grupy osób, których adresy mamy

Sà to oczywiÊcie uwagi bardzo ogólne, nie wystarczajà
w sytuacji, gdy trzeba podjàç konkretnà decyzj´. Dlatego w kwestiach wàtpliwych lub nieoczywistych (a do
takich nale˝à wymienione poni˝ej) nale˝y zawsze radziç
si´ prawnika.

❖
4.1 Kwestie prawne
Niniejszy poradnik nie jest opracowaniem prawniczym,
wi´c w tym miejscu wska˝emy tylko, jakie sà zasadnicze
niebezpieczeƒstwa zwiàzane z dzia∏aniami komunikacyjnymi i na jakie akty prawne powinniÊmy zwracaç uwag´,
aby uniknàç niepotrzebnego ryzyka.

broniàc si´ przed zarzutami, b´dziemy mieli czasem
pokus´ oskar˝enia naszego adwersarza o takie lub inne
grzechy, majàc silne subiektywne przekonanie, ˝e 100 procent racji jest po naszej stronie. OczywiÊcie zawsze jest to
ryzykowne, o czym zwykle przekonujemy si´ poniewczasie.

4.1.1 Kwestie zwiàzane z ochronà takich
wartoÊci, jak dobre imi´ osób lub
reputacja instytucji
Wchodzà tu w gr´ ogólne przepisy chroniàce te wartoÊci sformu∏owane zarówno w kodeksie cywilnym, jak
i karnym. Obydwie regulacje ró˝nià si´ co do zasady
funkcjà i re˝imem mo˝liwej odpowiedzialnoÊci, ∏àczy je
zaÊ jedna podstawowa cecha, to mianowicie, ˝e ochrona
tych wartoÊci zale˝y od decyzji osoby lub instytucji,
których prawa zosta∏y naruszone.

JeÊli chcemy albo musimy skierowaç przeciwko komuÊ
zarzuty lub oskar˝enia, to muszà byç one solidnie udokumentowane, a konsultacja prawnika jest absolutnie
obowiàzkowa. Jak powiedzieliÊmy, regu∏à jest, ˝e mamy
przekonanie o w∏asnej racji. Taka jest psychologia, bo tak
si´ funkcjonuje w sytuacji konfliktu, który zawsze polaryzuje postawy. Prawnik, który na spraw´ spoglàda z góry
i z dystansu, zweryfikuje nasze przekonanie. Mo˝e
na przyk∏ad wskazaç, ˝e nie jesteÊmy w stanie odpowiednio udokumentowaç naszego stanowiska.

Obecnie kwestia naruszenia dóbr osobistych zdecydowanie zyskuje na znaczeniu. Jest to wynik lepszej wiedzy
o mo˝liwoÊci ochrony tych praw, a tak˝e wi´kszego zrozumienia i wyczulenia organów wymiaru sprawiedliwoÊci
na ten problem, co – uwaga! – znajduje wyraz tak˝e
w wysokoÊci kwot zasàdzanych tytu∏em zadoÊçuczynienia.

Sytuacja mo˝e te˝ byç odwrotna – ktoÊ nas bezpodstawnie oskar˝y∏ lub oczerni∏ i musimy si´ broniç. Firma
korzysta wtedy zazwyczaj z pomocy prawnika. Osoba
odpowiedzialna za PR powinna z nim wspó∏pracowaç
i wspomagaç jego prace w kontaktach z otoczeniem
zewn´trznym.

Kwestia, o której piszemy, dotyczy zw∏aszcza wypowiedzi
w przestrzeni publicznej i w mediach, zarówno z uwagi
na zwi´kszone skutki potencjalnych naruszeƒ dóbr osobistych, jak i zwi´kszone ryzyko ich naruszenia wynikajàce z dà˝enia do zapewniania zwi´z∏ego i jednoczeÊnie
mo˝liwie atrakcyjnego przekazu.

Do obowiàzków PR-owca nale˝y przeprowadzenie i przedstawienie zespo∏owi pracujàcemu nad danà sytuacjà analizy wizerunkowych i komunikacyjnych skutków ka˝dej
decyzji. Nie zawsze b´dà one decydujàce dla przyjmowanych rozstrzygni´ç, ale powinny byç wzi´te pod uwag´.
Nie istnieje ogólna zasada, ˝e zawsze trzeba reagowaç
na nies∏uszne zarzuty, bo milczàc, tylko je potwierdzamy. Nie istnieje te˝ ogólna zasada, ˝e na bezpodstawne
zarzuty nie reagujemy, bo przecie˝ prawda obroni si´ sama. Jedyna ogólna zasada jest taka, ˝e nale˝y zbadaç
mo˝liwe skutki ka˝dej decyzji i dokonaç optymalnego
wyboru, ze ÊwiadomoÊcià, ˝e optymalny nie znaczy idealny, ale najlepszy w danych warunkach i na podstawie
dost´pnej wiedzy.

Wydaje si´, ˝e ca∏e to zagadnienie nas nie dotyczy, bo
przecie˝ nikogo nie b´dziemy bezpodstawnie oczerniaç.
Có˝, ˝ycie p∏ata ró˝ne niespodzianki. Zdarzajà si´ konflikty i spory, mo˝e si´ zdarzyç, ˝e bezpodstawne zarzuty
zostanà skierowane przeciwko nam, czasem w przykry
lub wr´cz brutalny sposób. Na takie sytuacje zwykle
jesteÊmy nieprzygotowani, wskutek czego b´dziemy
mieli sk∏onnoÊç do reakcji emocjonalnych. Na przyk∏ad
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4.1.2 Kwestie zwiàzane z ochronà tajemnic
s∏u˝bowych lub tajemnicy paƒstwowej

4

ryzykowne, bo informacje nieprzeznaczone
do publikacji nieraz przeciekajà do publicznego
obiegu. Tote˝ tego typu „gry” mo˝na uprawiaç
w przypadku ró˝nego typu plotek lub informacji,
które nie sà ÊciÊle chronione. Zawsze jednak
trzeba mieç ÊwiadomoÊç, ˝e ponosi si´ pe∏nà
odpowiedzialnoÊç za skutki takich dzia∏aƒ.
Dlatego te˝ osoba odpowiedzialna za komunikacj´ musi mieç jasno i na piÊmie okreÊlone, które
informacje sà rzeczywiÊcie ÊciÊle chronione,
aby nie narazi∏a w∏asnej instytucji na szkody,
a siebie na odpowiedzialnoÊç, choçby kierujàc si´
dobrymi ch´ciami.

W kwestii tajemnicy paƒstwowej zasady post´powania
i dopuszczania do niej sà ÊciÊle uregulowane przez prawo.
JeÊli chodzi o tajemnic´ s∏u˝bowà, to w wi´kszoÊci
przypadków o tym, co nià jest, decydujà ustalenia o charakterze wewn´trznym, a powszechnie obowiàzujàce
przepisy prawa zawierajà tylko bardzo ogólne wytyczne.
Trzeba pami´taç o tym, ˝e ewentualne naruszenie
tajemnicy s∏u˝bowej przez pracownika mo˝e stanowiç
naruszenie obowiàzków pracowniczych i tym samym
staç si´ podstawà konsekwencji dyscyplinarnych w ramach stosunku pracy. Co jednak wa˝niejsze, mo˝e byç
tak˝e êród∏em odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej,
jeÊli naruszenie tajemnicy skutkowa∏o powstaniem szkody.
Zasadniczà funkcjà tajemnicy s∏u˝bowej jest bowiem
ochrona interesów pracodawcy w newralgicznych elementach jego dzia∏alnoÊci. Wraz z post´pem informatyzacji zagadnienie tajemnicy s∏u˝bowej, a tak˝e wdra˝anie i przestrzeganie stosownych procedur w tym zakresie
zyskuje i b´dzie stale zyskiwaç na znaczeniu, zw∏aszcza
w odniesieniu do sfer dzia∏alnoÊci, gdzie w∏asnoÊç intelektualna ma znaczenie podstawowe, a nale˝y zaliczyç
do nich dzia∏alnoÊç naukowà.

Po drugie, zdarza si´, ˝e ró˝nego typu prace zwiàzane
z promocjà i informacjà zlecamy zewn´trznym
wykonawcom. Dotyczyç to mo˝e prac graficznych, opracowania materia∏ów na stron´ internetowà, opracowania broszury, ulotki czy raportu
rocznego, przeprowadzenia kampanii informacyjnej lub promocyjnej. Jest oczywiste, ˝e wykonawcy takich prac muszà uzyskaç od nas wiele
informacji na temat instytucji, aby mogli swà
prac´ wykonaç. JeÊli dla lepszego zrozumienia
specyfiki naszej instytucji musimy przekazaç
wykonawcom wi´cej danych ni˝ te, które b´dà
zawarte w ogólnie dost´pnej publikacji, lub jeÊli
niektóre dane sà obj´te embargiem informacyjnym, warto najpierw podpisaç z wykonawcà
zobowiàzanie do zachowania poufnoÊci, a dopiero potem przekazywaç informacje, które nie sà
do ujawnienia.

Cz´sto w firmach – dotyczy to tak˝e jednostek naukowych – nie ma jasnej i spisanej definicji tego, co jest
tajemnicà s∏u˝bowà (tajemnicà przedsi´biorstwa) i co
komu wolno ujawniaç oraz na jakich warunkach.
Pracownik odpowiedzialny za promocj´ i informacj´ jest
wi´c cz´sto w trudnej sytuacji – z jednej strony wymogi
pe∏nionej funkcji i presja otoczenia (w szczególnoÊci
mediów) nakazujà mu ujawniaç jak najwi´cej danych
i informacji, z drugiej – nie ma jasnej instrukcji, co mo˝e
byç ujawnione, a co nie, wi´c sytuacja sk∏ania go raczej
do unikania ryzyka i minimalizowania zakresu udzielanych na zewnàtrz informacji.

4.1.3 PrzejrzystoÊç instytucji
W ˝yciu publicznym fundamentalne znaczenie ma przejrzystoÊç i dost´pnoÊç instytucji z punktu widzenia obywatela. Ich brak lub ograniczenie prowadzi do negatywnych zjawisk, mi´dzy innymi poczucia alienacji obywateli
w stosunku do instytucji.

W tej kwestii mo˝na sformu∏owaç dwa istotne zalecenia:
Gwarancja dost´pu do informacji i wykonywanie
obowiàzków wynikajàcych z zasady ich udost´pniania
pozwalajà uniknàç tych negatywnych zjawisk i wzmacniajà wizerunek instytucji. Tak rozumiana dost´pnoÊç
instytucji w sposób jednoznaczny rzutuje bowiem na jej
wiarygodnoÊç i mo˝liwoÊç sprawnego funkcjonowania
w przestrzeni publicznej.

Po pierwsze, osoba odpowiedzialna za promocj´
i informacj´ musi dzia∏aç w ramach jasno okreÊlonego mandatu. Powinien on definiowaç, które
z otrzymywanych informacji nale˝y traktowaç
jako dane nieprzeznaczone na u˝ytek publiczny.
Mandat taki musi okreÊliç kierownictwo instytucji.
Dla ka˝dego, kto pe∏ni∏ funkcj´ zwiàzane z kontaktami z mediami, jest oczywiste, ˝e w praktyce
to rozgraniczenie niejednokrotnie staje si´
nieostre i ˝e na przyk∏ad cz´sto ró˝ne informacje
przekazuje si´ zaufanemu dziennikarzowi off the
record, czyli dla jego w∏asnej orientacji w temacie
i nie do publikacji. Osoby doÊwiadczone w tej
pracy wiedzà, ˝e jest to po˝yteczne, ale zarazem

Obowiàzujàce w Polsce prawo regulujàce dost´p
obywateli do informacji publicznej okreÊla zasady otwartoÊci informacyjnej instytucji publicznej oraz obowiàzki
instytucji w tym zakresie. Do tych obowiàzków nale˝y
wprowadzenie okreÊlonych procedur i zasad funkcjonowania zapewniajàcych realizacj´ praw obywateli.
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stywaç publicznie – tekstów (np. ulotka, broszura,
raport, konspekt strony internetowej), wytworów
graficznych (logo i inne znaki graficzne, projekty graficzne
dokumentów, projekty graficzne strony internetowej,
layouty i wzorce layoutów, a tak˝e innych przedmiotów,
takich jak na przyk∏ad projekty architektoniczne, projekty
stoisk wystawowych, projekty maskotek i gad˝etów).
Utworem w rozumieniu prawa autorskiego jest ka˝dy
przejaw dzia∏alnoÊci twórczej majàcy indywidualny
charakter.

Sferà wa˝nej aktywnoÊci w zakresie komunikacji sà oczywiÊcie media. Gwarancje konstytucyjne i prawnomi´dzynarodowe w zakresie wolnoÊci s∏owa stanowià fundament nowoczesnego spo∏eczeƒstwa i wyznacznik stopnia
demokratyzacji. WolnoÊç ta nie jest i nie mo˝e byç pojmowana w sposób absolutny. Z tego te˝ wzgl´du poza
mo˝liwoÊcià ochrony w przypadku naruszenia dóbr osobistych, która tak˝e i tutaj znajduje zastosowanie, istniejàce ustawodawstwo przewiduje dodatkowe uprawnienia,
jak na przyk∏ad mo˝liwoÊç ˝àdania zamieszczenia sprostowania czy odpowiedzi. Uprawnienie to jest wzmocnione poprzez osobistà odpowiedzialnoÊç redaktora
naczelnego, a tak˝e zdefiniowanie zasad, jakimi winni
si´ kierowaç dziennikarze w swojej pracy.

Stosunkowo szeroka definicja pozwala na mo˝liwie
kompletne obj´cie ochronà dzia∏alnoÊci twórczej, ale zasadnicze znaczenie ma utrwalenie utworu oraz okreÊlenie
mo˝liwych pól eksploatacji. Nie nale˝y jednak ograniczaç
kwestii ochrony w∏asnoÊci intelektualnej wy∏àcznie
do zagadnienia praw autorskich. W rzeczywistoÊci
bowiem stosowne regulacje obejmujà tak˝e prawo
w∏asnoÊci przemys∏owej, nieuczciwej konkurencji itp.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami powinna
zdobyç podstawowà wiedz´ z zakresu prawa prasowego,
w szczególnoÊci w kwestii praw, jakie ma w stosunku
do mediów – zw∏aszcza ˝àdania zamieszczenia sprostowaƒ czy replik.
Trzeba te˝ pami´taç o tym, ˝e prawo prasowe zawiera
regulacje dzia∏ajàce te˝ w drugà stron´, a mianowicie
nak∏adajàce obowiàzek udzielania informacji mediom.
Zagadnienia zwiàzane z praktycznym stosowaniem prawa
prasowego opisane sà szerzej w rozdziale poÊwi´conym
relacjom z mediami.

Przyj´te jest, ˝e wraz z zap∏aceniem twórcy za dane dzie∏o
przekazuje on zamawiajàcemu prawo do jego wykorzystywania na okreÊlonych polach eksploatacji. Dlatego
jest bardzo wa˝ne, aby pami´taç o umieszczeniu odpowiedniej klauzuli dotyczàcej przekazania takich praw
w umowie, na podstawie której praca zosta∏a wykonana
i op∏acona. Zaniedbania w tej kwestii sà cz´ste, a ich
skutki bywajà bardzo k∏opotliwe.

4.1.5 Ochrona danych osobowych

4.1.7 Imprezy otwarte

W Polsce obowiàzuje doÊç restrykcyjna ustawa o ochronie
danych osobowych, wa˝na szczególnie przy wszelkiego
rodzaju mailingach. Zwracamy tu uwag´, ˝e nawet tak
prosta na pozór rzecz, jak baza danych dziennikarzy,
do których rozsy∏amy informacje prasowe, obj´ta jest
regulacjami ustawy, a wi´c trzeba jà odpowiednio
zabezpieczaç i rejestrowaç.

W przypadku organizacji imprez otwartych istniejà
odpowiednie przepisy regulujàce kwestie zwiàzane
z przebiegiem i organizacjà podobnych przedsi´wzi´ç.
W obowiàzujàcym (sierpieƒ 2007) stanie prawnym
imprezà masowà jest ju˝ impreza przewidujàca 1000
uczestników na obszarze otwartym i 300 uczestników
w halach lub innych budynkach. W konsekwencji oznacza
to, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç przedsi´wzi´ç b´dzie
musia∏a uwzgl´dniaç rygory wynikajàce z istniejàcych
przepisów, dotyczàce w szczególnoÊci trybu uzyskiwania
zezwoleƒ, warunków bezpieczeƒstwa czy zasad odpowiedzialnoÊci organizatora imprez masowych.

4.1.6 Prawa autorskie
Zdarza si´, ˝e ktoÊ wykonuje dla nas prac´ o charakterze
dzie∏a, z którym wià˝à si´ prawa autorskie. Dotyczy to
wszelkich wytworów, które potem zamierzamy wykorzy-

❖
4.2 Kwestie etyczne
noÊci dziennikarzy i mediów. Dlatego wa˝na jest znajomoÊç i stosowanie standardów etyki profesjonalnej.

PR jest w Polsce doÊç m∏odà bran˝à i standardy etyki
profesjonalnej nie sà jeszcze bardzo mocno ugruntowane. Trzeba jednak pami´taç, ˝e PR powinien byç traktowany podobnie jak inne zawody zaufania publicznego,
poniewa˝ celem jego dzia∏aƒ cz´sto jest ochrona dóbr
lub interesów osób i instytucji (bez wàtpienia wizerunek
jest pewnym dobrem zas∏ugujàcym na ochron´), a tak˝e
wp∏ywanie na poglàdy i opinie innych osób, w szczegól-

Najlepszym punktem odniesienia do rozmowy o standardach etyki profesjonalnej jest Kodeks Polskiego
Stowarzyszenia PR. W za∏o˝eniu ma on obowiàzywaç
konsultantów PR pracujàcych zarówno w agencjach, jak
i instytucjach publicznych oraz firmach komercyjnych.
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8. Informacje przekazywane Êrodkom masowego przekazu powinny byç dostarczane do publikacji i wykorzystania bez op∏at i ukrytych korzyÊci majàtkowych
bàdê osobistych oferowanych dziennikarzom.

Trzeba jednak podkreÊliç, ˝e Kodeks jest wewn´trznà
regulacjà bran˝y i nie ma statusu powszechnie obowiàzujàcego w Polsce prawa. OkreÊla on standardy, a wi´c
daje
pewnà
skal´
pozwalajàcà
na
ocen´
zachowaƒ osób lub instytucji. Jednak to, czy ktoÊ b´dzie
si´ zachowywa∏ zgodnie z jego zapisami, zale˝y od jego
woli.

9. Je˝eli konieczne jest utrzymanie inicjatywy i kontroli
rozpowszechniania informacji, pracownik public
relations ma prawo wykupu miejsca lub czasu emisyjnego, zgodnie z obowiàzujàcym prawem odnoszàcym si´ do dzia∏alnoÊci reklamowej i sponsoringu.

Zapisy kodeksu sà nast´pujàce:
Kodeks Etyczny PSPR

10. Pracownik public relations nie mo˝e zawieraç ˝adnych umów, w których gwarantowa∏by osiàgni´cie
rezultatu uzale˝nionego od autonomicznych decyzji
innych podmiotów, takich jak redakcje, instytucje
publiczne itp., a jego wynagrodzenie nie mo˝e byç
uzale˝nione od osiàgni´cia takich rezultatów.

Pracownicy public relations, Êwiadomi roli wysokiego
poziomu etycznego w wykonywaniu tego zawodu,
dobrowolnie przyj´li ten Kodeks i zadeklarowali,
˝e w swojej pracy kierowaç si´ b´dà jego postanowieniami.
Warto zatem wiedzieç, ˝e:

11. Pracownik public relations nie mo˝e nieuczciwie
konkurowaç z innym pracownikiem public relations i szkodziç jego reputacji.

1. Pracownik public relations jest obowiàzany zachowaç szczególnà starannoÊç, rzetelnoÊç i uczciwoÊç
w pracy zawodowej wobec swoich klientów i adresatów swoich dzia∏aƒ.

12. Pracownik public relations, kierujàc si´ zasadà
uczciwoÊci, nie mo˝e podejmowaç dzia∏aƒ niezgodnych z przekonaniami lub postanowieniami
niniejszego Kodeksu.

2. W celu zachowania szczególnej starannoÊci, rzetelnoÊci i uczciwoÊci pracownik public relations jest
zobowiàzany do przestrzegania zasady prawdomównoÊci, a w szczególnoÊci do relacjonowania
faktów w ich w∏aÊciwym kontekÊcie i bez zniekszta∏ceƒ.

13. Cz∏onkowie i w∏adze Polskiego Stowarzyszenia Public
Relations oraz inni sygnatariusze niniejszego
Kodeksu zobowiàzujà si´ do upowszechniania jego
treÊci.

3. Pracownik public relations jest zobowiàzany do nierozpowszechniania tych informacji, które, zgodnie
z jego wiedzà i doÊwiadczeniem, sà nieprawdziwe,
nieÊcis∏e lub mogà wprowadziç odbiorc´ w b∏àd.

Jak widaç, zasadnicze wyznaczniki etyczne zawodu specjalisty PR dotyczà g∏ównie:

4. Pracownik public relations nie mo˝e reprezentowaç
sprzecznych lub konkurencyjnych interesów, chyba
˝e zainteresowane strony, po przedstawieniu im
wszystkich faktów, wyra˝à na to zgod´.

a. wysokiej starannoÊci dzia∏ania w odniesieniu
do rzetelnoÊci przekazywanych przez niego
informacji
Konsultant PR nie powinien si´ t∏umaczyç, ˝e przekaza∏ nieprawdziwe informacje, bo takie informacje
sam otrzyma∏. Tam, gdzie jest to mo˝liwe, powinien
informacje przekazywane publicznoÊci sprawdzaç.

5. Pracownik public relations jest zobowiàzany
do ochrony dóbr osobistych cz∏owieka, a w szczególnoÊci do ochrony prywatnoÊci, czci i godnoÊci
osobistej swoich klientów, wspó∏pracowników
i adresatów swoich dzia∏aƒ.

b. niekorumpowania mediów i dziennikarzy
6. Pracownik public relations jest zobowiàzany
do ochrony tajemnic aktualnych i by∏ych klientów
oraz pracodawców i nie mo˝e podejmowaç dzia∏aƒ
wymagajàcych ujawnienia tych tajemnic, chyba
˝e osoby, których tajemnice dotyczà lub które je
powierzy∏y, wyra˝à na to zgod´.

Agencjom PR nie wolno zawieraç ze swoimi klientami
umów, zgodnie z którymi wynagrodzenie b´dzie p∏acone za pojedyncze publikacje (poniewa˝ by∏oby
to korupcjogenne), ani umów z mediami na publikacje nieoznaczone jako reklama/promocja/tekst sponsorowany. Nie powinno si´ równie˝ organizowaç
wyjazdów („wycieczek”) dla dziennikarzy, je˝eli nie
jest to uzasadnione merytorycznie (np. tym, ˝e konkretnà technologi´ mo˝na pokazaç jedynie w zagra-

7. Pracownik public relations nie mo˝e anga˝owaç si´
w ˝adnà dzia∏alnoÊç, która zmierza do korumpowania
Êrodków masowego przekazu.
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nicznym laboratorium). Natomiast jeÊli chodzi o prezenty dla dziennikarzy (np. przy okazji konferencji prasowych), to w bran˝y przyjmuje si´, ˝e nie mogà one
przekraczaç wartoÊci 100 z∏otych.
c. ochrony prywatnoÊci i godnoÊci innych osób
Dotyczy to nie tylko zakazu znies∏awiania czy pomawiania, ale te˝ szczególnej ostro˝noÊci w sytuacji, gdy
uczestnikami komunikacji sà na przyk∏ad dzieci czy
osoby niepe∏nosprawne – nie wolno traktowaç ich
instrumentalnie ani wykorzystywaç ich s∏abszej pozycji.
Ârodowisko PR krytycznie ocenia tak˝e praktyki polegajàce na przekazywaniu opinii publicznej
(mediom) niekorzystnych informacji o swoich konkurentach – tak zwany czarny PR. Chocia˝ trzeba powiedzieç, ˝e dopóki te niekorzystne informacje sà prawdziwe, nie mo˝na mówiç o z∏amaniu standardów
etycznych.
d. rzetelnoÊci profesjonalnej
Specjalistom PR nie wolno na przyk∏ad sk∏adaç swoim
klientom nierealistycznych obietnic.
Warto te˝ wiedzieç, ˝e agencje PR przestrzegajà bardziej
szczegó∏owego kodeksu (dost´pny na stronie Zwiàzku
Firm PR – www.afpr.pl), który reguluje podobne kwestie
zdarzajàce w pracy firm PR (sà tam np. zapisy dotyczàce
lobbingu zakazujàce ukrywania informacji, w czyim interesie dzia∏a si´ wobec w∏adz publicznych).
Konsultant PR powinien odmówiç prze∏o˝onemu bàdê
klientowi wykonania pracy, je˝eli wymaga ona dzia∏aƒ
niezgodnych ze standardami etycznymi.
Stosowanie standardów etycznych w PR mo˝e rodziç
wiele praktycznych pytaƒ i wàtpliwoÊci. Cia∏em rozstrzygajàcym w takich kwestiach powo∏anym przez polskie
Êrodowisko PR jest Rada Etyki PR (www.radaetykipr.pl).
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5 W Êwiecie s∏ów i relacji, czyli kontakty z mediami
To, co zostanie pokazane w telewizji, powiedziane
na konferencji lub wydrukowane w gazecie staje si´ faktem, ˝yje w∏asnym ˝yciem i zapada w pami´ç ludzi.
Arabskie przys∏owie mówi: Je˝eli wszyscy twierdzà,
˝e twoja siostra êle si´ prowadzi, b´dzie ci bardzo trudno udowodniç, ˝e jest inaczej. Nawet jeÊli w ogóle nie
masz siostry.

mujà wspó∏prac´ z mediami. Ta cz´Êç ksià˝ki jest przede
wszystkim poÊwi´cona mediom i wspó∏pracy z nimi.
Cz´Êç z przekazywanych wskazówek znajdzie te˝ zastosowanie w przygotowywaniu innych dzia∏aƒ: druku materia∏ów informacyjnych czy przygotowywaniu wa˝nych
wydarzeƒ popularyzujàcych nauk´. Proponujemy, aby
Paƒstwo potraktowali jà jako instrukcje obs∏ugi:

Jak wynika z cytowanych ju˝ badaƒ, polskim instytucjom
naukowym zale˝y na dobrym wizerunku publicznym
i w∏aÊciwych relacjach z otoczeniem i w tym celu podej-

● dziennikarza,
● wypowiedzi,
● s∏owa.

❖
5.1

Dziennikarze a promocja nauki
jeÊli na poczàtek wymyÊlimy coÊ zaciekawiajàcego,
na przyk∏ad o fermentacji owoców w ˝o∏àdku i podobieƒstwie do… produkcji wina.

Dziennikarzom zale˝y na zdobywaniu informacji, poniewa˝ lubià swojà prac´, muszà spe∏niaç wymogi stawiane przez wydawców oraz lubià zarabiaç pieniàdze.
Konkurencja wymusza na mediach, by szuka∏y coraz
to ciekawszych i bardziej interesujàcych informacji.
Pami´tajmy, i˝ wydarzenia p´dzà z szybkoÊcià Êwiat∏a,
a w gazecie mo˝e si´ zmieÊciç okreÊlona liczba informacji. Podobnie jest z programami informacyjnymi w radiu
i telewizji. Publikowane sà wi´c informacje najwa˝niejsze i najciekawsze. Instytucje naukowe majà naprawd´
uprzywilejowanà pozycj´ w porównaniu z innymi.
Dla mediów mogà staç si´ skarbnicà ciekawych i intrygujàcych wiadomoÊci. I b´dà nià, jeÊli tylko potrafià ich
Paƒstwo o tym przekonaç. Poza tym w wielu kwestiach
mogà Paƒstwo staç si´ ekspertami czy autorytetami.
A z opinii takich osób media cz´sto korzystajà.

Uwaga! Ten sposób dzia∏a bez zarzutu, jeÊli temat nie
jest zbyt kontrowersyjny. Ale pami´tajmy: w innych sytuacjach mo˝e si´ okazaç przeciwskuteczny, wywo∏ujàc
u odbiorców ch´ç konfrontacji.
Stosujmy porównania
Mo˝emy równie˝ szukaç porównaƒ, pokazujàc przyk∏ady
z innych krajów. Je˝eli, dajmy na to, chcemy przekonaç
odbiorców o potrzebie budowania domów metodami
zwi´kszajàcymi odpornoÊç na trz´sienia ziemi, mo˝na
mówiç o konsekwencjach trz´sieƒ ziemi o podobnej sile
w Japonii i w Turcji, mo˝e nawet porównujàc dwa trz´sienia ziemi, które faktycznie mia∏y miejsce. W tym przypadku chcemy pokazaç, jak wiele rzeczy akceptujemy
bez namys∏u (np. „trz´sienia ziemi zabijajà”, podczas
gdy zdanie to powinno brzmieç: „dom, który si´ zawala, zabija”).

JeÊli sà Paƒstwo przekonani, ˝e warto rozmawiaç z innymi
o tym, co si´ dzieje w Waszej komórce organizacyjnej
czy ca∏ej instytucji, to trzeba si´ zastanowiç, w jaki sposób przedstawiç firm´, jakich u˝ywaç argumentów.
Jak to robiç, by czas na to przeznaczony nie by∏ stracony.
Warto skorzystaç z kilku rad Giovanniego Carrady zapisanych w Leaving the ivory tower (Communicating
science. A scientist’s survival kit, 2006).

Wykorzystujmy dane
Nieliczne, lecz dobrze dobrane dane mogà zmieniç za∏o˝enia dyskusji. Pokazanie, jak w ciàgu ostatnich lat spad∏a liczba zwierzàt u˝ywanych do eksperymentów,
jest o wiele lepsze ni˝ cytowanie obietnic naukowców,
którzy deklarujà, ˝e chcà uniknàç zb´dnego cierpienia
i u˝ywaç alternatywnych metod, kiedy jest to mo˝liwe.

Spróbujmy zaskoczyç
JeÊli uda si´ nam zaskoczyç odbiorców, mo˝e to zdestabilizowaç ich dotychczasowe za∏o˝enia i pomóc nam
otworzyç ich na nowe informacje. Mo˝emy zastosowaç
t´ metod´, jeÊli chcemy na przyk∏ad zainteresowaç
s∏uchaczy czy czytelników sposobem zdrowego od˝ywiania. Popularne bana∏y i klisze, jak te o iloÊci ˝elaza
w szpinaku, potrzebie jedzenia owoców ze skórkà lub
tuczàcym wp∏ywie makaronu, mogà zostaç obalone,

As w r´kawie
Kilka wa˝nych przypadków mo˝e zostawiç w myÊlach
s∏uchaczy wi´cej ni˝ ca∏a dyskusja. Gdy mówimy o zna-
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W ten sposób uzyska∏ wiarygodnoÊç, której by nie mia∏,
gdyby nie wspomniano o negatywnych konsekwencjach
odkryç Natty (co zresztà urazi∏o jednego z jego biografów). W tym samym tonie, mówiàc o homeopatii, mo˝na
podkreÊliç wag´ dobrego kontaktu z pacjentem, co zwykle jest cenione w przypadku homeopatów, z nadziejà,
˝e ten sam klimat móg∏by charakteryzowaç stosunki
z lekarzami medycyny tradycyjnej.

czeniu eksperymentowania na zwierz´tach, mo˝emy
opowiedzieç o odkryciu insuliny u˝ywanej do leczenia
cukrzycy, które nie by∏oby niestety mo˝liwe bez eksperymentowania na psach. A ˝eby zademonstrowaç wartoÊç
badaƒ prowadzonych pozornie bez jasnego celu, mo˝na
wyjaÊniç, ˝e komputery sà wynikiem studiów Alana
Turinga nad czystà logikà.
Uwaga! Na przyk∏ad na w∏oskiej stronie Stowarzyszenia
Nauk o Mózgu jest link do strony „OpowieÊci o sukcesach badawczych”, które mogà przekonaç spo∏eczeƒstwo i decydentów o potrzebie zwi´kszenia wydatków
na finansowanie biomedycyny.

Wzbudzajmy pozytywne odczucia
Budzenie strachu, bicie na alarm lub nadmierny krytycyzm sà cz´sto nieskuteczne. Sukces w∏oskiej telewizji
w komunikowaniu kwestii zwiàzanych z naukà i spo∏eczeƒstwem wzrós∏, gdy przestano poruszaç wy∏àcznie
negatywne aspekty. Nowe raporty wykorzystujà opowieÊci o sukcesie do dyskusji na szersze tematy, jak na przyk∏ad znaczenie firm high-tech, kariery uniwersyteckie
i wartoÊç badaƒ podstawowych. Dopiero na koniec
raportu zbiór danych pokazuje, ˝e tak naprawd´ sukces
jest wysepkà w morzu k∏opotów.

Korzystajmy z wyobraêni
Opowiedziana historia jest w pewien sposób realna,
a skojarzenie z czymÊ ju˝ istniejàcym dodaje jej aromatu
prawdziwoÊci. Aby przekonaç odbiorców o wadze
badaƒ nad komórkami macierzystymi, mo˝na im przedstawiç obraz przysz∏oÊci, w której medycyna regeneratywna zapewni kuracj´ osobie chorej na cukrzyc´ lub
chorob´ Parkinsona.

Metoda jest wa˝niejsza ni˝ wynik
Czasami wa˝niejsze jest zrozumienie zasad dzia∏ania
nauki ni˝ osiàgni´cie wyników. Tak mo˝e si´ staç
na przyk∏ad w przypadku porównania nauki z pseudonaukami i zjawiskami paranormalnymi; lepiej b´dzie pokazaç, jak naukowiec szuka prawdy, ni˝ po raz któryÊ
próbowaç obaliç kolejne wiadomoÊci o postrzeganiu
pozazmys∏owym lub UFO. Uczenie spo∏eczeƒstwa, aby
sceptycznie podchodzi∏o do tego rodzaju nowoÊci,
zamiast wyjaÊniania, dlaczego takie zjawiska sà niemo˝liwe, mo˝na porównaç do zapewnienia potrzebujàcemu
nie ryby, ale w´dki.

Uwaga! Jak w ka˝dej innej sytuacji, i tu przesada mo˝e
zaszkodziç.
Ws∏uchujmy si´ w argumenty innych
Czasem nie∏atwo jest zrozumieç, czemu odbiorcy majà
jakiÊ okreÊlony, niekiedy nawet wypaczony obraz tematu,
ale od chwili gdy uda si´ odkryç przyczyn´, mamy w r´ku
klucz do zmiany danego poglàdu. Na przyk∏ad fakt,
˝e spo∏eczeƒstwo nie przyk∏ada uwagi do nauk o materia∏ach odzie˝owych, w du˝ej cz´Êci wynika z ich rozpowszechnionego obrazu jako nudnych i specjalistycznych.
Aby rozbiç to uprzedzenie, wystarczy uto˝samiç badania
w tych dziedzinach z kreatywnoÊcià i przedstawiç nowe
mo˝liwoÊci, jakie u˝ycie zaawansowanych technologicznie
materia∏ów da ka˝demu z nas.

Nie pouczajmy – wyjaÊniajmy
Tak samo jak w przypadku opowieÊci, sprawdzenie linii
rozumowania wymaga postawienia si´ na miejscu
odbiorców; tym razem szukamy s∏abych punktów w rozumowaniu, zagadnieƒ, których si´ nie uwzgl´dni∏o,
albo luk w logicznym wnioskowaniu.

Bàdêmy otwarci na racje innych
Je˝eli odbiorcy majà inne zdanie na dany temat, nale˝y
to dostrzec i doceniç. W bardziej kontrowersyjnych
kwestiach lepiej nie budziç sprzeciwu. Wr´cz odwrotnie,
nale˝y byç otwartym. Przyk∏adem mo˝e byç program
telewizyjny wyemitowany z okazji stulecia urodzin Giulio
Natty, w∏oskiego chemika, który otrzyma∏ w 1963
Nagrod´ Nobla za wynalezienie jednych z najcz´Êciej
dziÊ u˝ywanych plastików. Oprócz zaakcentowania
spo∏ecznej wartoÊci plastików oraz mnóstwa korzyÊci we
wszystkich sferach p∏ynàcych z tego wynalazku, program porusza∏ równie˝ kwestie zanieczyszczenia Êrodowiska przez odpady powstajàce przy ich produkcji.

WyjaÊnianie jest najmniejszym wspólnym mianownikiem
w ka˝dym typie komunikacji naukowej i jej pierwszym
miernikiem. W komunikacji ze spo∏eczeƒstwem przyjemnoÊç zrozumienia musi ustàpiç przyjemnoÊci wyjaÊnienia;
odbiorcy nie powinni si´ czuç tak, jakby mieli do odrobienia prac´ domowà. Nie jest ∏atwo byç zrozumia∏ym.
JeÊli opisywanie i przekonywanie wymaga sporej dawki
intuicji, to wyjaÊnianie potrzebuje przede wszystkim
praktyki. O tym, jak mówiç prostym, zrozumia∏ym
j´zykiem, przeczytacie Paƒstwo w Instrukcji obs∏ugi
s∏owa. Ale najpierw Instrukcja obs∏ugi dziennikarza.

40

Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk

5

5.2 Instrukcja obs∏ugi dziennikarza
cyjnoÊç takiego newsa spada do zera, a dziennikarz
zgrzyta z´bami, ˝e przepuÊci∏ coÊ istotnego. Winà obcià˝a
oczywiÊcie informatora, czyli nas.

To nam bardziej ni˝ dziennikarzowi zale˝y na umieszczeniu
informacji. JeÊli wi´c zale˝y nam na tym, by inni wiedzieli
o naszym istnieniu, o tym, co robimy i w jaki sposób,
musimy wspó∏pracowaç z mediami. Postaramy si´ pokazaç,
jak robiç to skutecznie.

U∏atwiajmy kontakty z osobami atrakcyjnymi dla
mediów

Media sà ró˝ne: centralne rzàdzà si´ nieco innymi prawami ni˝ terenowe. W gazetach o zasi´gu ogólnokrajowym dominuje „wielka polityka”. W gazecie obejmujàcej
województwo czy kilka gmin cz´Êciej i obszerniej pisze
si´ o sprawach lokalnych. Co wi´cej, istnieje telewizja
publiczna i komercyjna, prasa regionalna i osiedlowa,
czasopisma kobiece i bran˝owe. Media sà ró˝ne, wi´c
ró˝nià si´ tak˝e w sposobie przedstawiania Êwiata. Warto
poÊwi´ciç czas i sprawdziç, jakie one sà, czym i w jaki
sposób mo˝emy je zainteresowaç. JeÊli coÊ odkryliÊmy,
to mo˝e nasz wspania∏y wynalazek zainteresuje nie tylko
Dzia∏ Nauki, ale te˝ inne. JeÊli zaÊ ktoÊ wymyÊli∏ nowe
pod∏o˝e kameleon (rodzaj nawierzchni, mo˝na nim
zastàpiç kostk´ lub asfalt), które jest stosunkowo tanie,
odporne i mo˝na je wykonaç, korzystajàc z bogatej palety
kolorów, powinien wiedzieç, ˝e informacja o nim mo˝e
byç interesujàcym materia∏em dla takich mediów bran˝owych, jak „Murator”. A informacja o tym, jak dzia∏a pigu∏ka gwa∏tu i jak mo˝na si´ przed nià chroniç,
mo˝e byç materia∏em interesujàcym nie tylko dla Dzia∏u
Nauki w powa˝nym piÊmie opiniotwórczym, ale te˝ dla
nastawionych na bardziej spo∏eczne tematy „Wysokich
Obcasów”.

Nie bójmy si´ informowaç, nie broƒmy jak niepodleg∏oÊci
dost´pu do szefa (jeÊli jesteÊmy podw∏adnym) ani dost´pu
do podw∏adnych (jeÊli jesteÊmy szefem). Wywiad lub
udzia∏ w audycji nie jest z∏em koniecznym, ale darmowà
reklamà, dzi´ki której ludzie dowiadujà si´ o istnieniu
instytucji naukowych i tym, czym zajmujà si´ naukowcy.
Nawet jeÊli pracujemy jak maszyny przez 24 godziny
na dob´, a efekty swojej pracy uwa˝amy za osza∏amiajàce,
odnotuje to g∏ównie nasza rodzina (poniewa˝ widuje
nas rzadko) oraz wspó∏pracownicy i podw∏adni (poniewa˝ widujà nas cz´sto). Pozosta∏e 99,9 procent spo∏eczeƒstwa ma szans´ si´ o nas dowiedzieç w∏aÊnie dzi´ki
mediom.
Przygotujmy wspó∏pracowników
Przeka˝my wspó∏pracownikom, jak si´ zachowaç, gdy
zadzwoni dziennikarz. Je˝eli odpowiadamy w instytucji
za kontakty z mediami, informujemy dziennikarzy, gdzie
i kiedy mo˝na nas zastaç. JeÊli wychodzimy, poproÊmy
w sekretariacie o notowanie, kto i po co dzwoni∏ – i oddzwaniajmy. KoniecznoÊç telefonowania co pi´ç minut
z pytaniem, czy ju˝ wróciliÊmy z konferencji, jest ucià˝liwa i dla naszych kolegów, i dla dziennikarzy. W przeprowadzanych badaniach respondenci zwracali uwag´
na „barier´ sekretariatów”, których pracownicy cz´sto
zachowujà si´ tak, jakby izolowanie profesorów od mediów by∏o ich najwa˝niejszym zadaniem.

Warto pami´taç, ˝e nie tylko media sà ró˝ne, ale same
gazety czy periodyki sk∏adajà si´ z rozmaitych cz´Êci.
Sà w nich dzia∏y (np. Nauki czy Spo∏eczny), a w ich obr´bie
uprawia si´ ró˝ne gatunki dziennikarskie. W gazetach
przeczytamy wywiady, informacje, relacje, opinie. Warto,
by osoba, która zamierza komunikowaç si´ z mediami,
przeanalizowa∏a struktur´ redakcji, a tym samym potrzeby
poszczególnych mediów.

Dostosujmy si´ do rytmu pracy mediów
Wbrew pozorom godzina spotkania lub konferencji
prasowej jest istotna. Nie nale˝y jej wyznaczaç na 8.00
rano. W odró˝nieniu od nas, dla dziennikarza nie jest to
ulubiona godzina rozpocz´cia pracy, poniewa˝ zwykle
pracuje do póênego wieczora. Godzina 20.00 te˝ nie
jest najlepsza – o tej porze wi´kszoÊç gazet ma ju˝
zamkni´ty numer. Deadline, czyli zamkni´cie numeru,
w ogólnopolskich wydaniach gazet centralnych przypada
mi´dzy 17.00 a 19.00, w gazetach terenowych oko∏o
godziny 16.00, a w warszawskich mutacjach gazet centralnych – mi´dzy 20.00 a 23.00. Dziennikarz musi mieç
czas na dotarcie do redakcji i przygotowanie materia∏u.
Dlatego optymalna pora konferencji prasowej to godziny
11.00–13.00. Warto te˝ pami´taç, ˝e gdy wi´kszoÊç
osób i instytucji koƒczy prac´, to w redakcjach dzienni-

5.2.1 O co dbaç w kontaktach z dziennikarzami
Informujmy z wyprzedzeniem o planowanych
wydarzeniach
O wydarzeniach informujemy z wyprzedzeniem redakcje,
na których nam zale˝y. I tak nie przyjdà wszyscy poinformowani dziennikarze. JeÊli jednak kogoÊ pominiemy lub
zawiadomimy za póêno, mo˝e nie zdà˝yç lub si´ obraziç
i nast´pnym razem uznaç, ˝e nie istniejemy.
Nowa wiadomoÊç jest atrakcyjna dla reportera tylko
wtedy, gdy „sprzedaje” jà osobiÊcie (najch´tniej jako
jedyny). JeÊli dowiaduje si´ o niej od konkurencji, atrak-
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ków trwa najbardziej goràcy czas. Mo˝emy si´ wi´c
spodziewaç niespodziewanego telefonu z redakcji ko∏o
godziny 18.00, bo w∏aÊnie dziennikarz pisze i zauwa˝y∏,
˝e czegoÊ nie wie, albo nagle potrzebna mu jest opinia
eksperta. Za to trudno jest namówiç dziennikarza
na spokojnà rozmow´ telefonicznà po godzinie 15.00 –
wtedy w∏aÊnie zaczyna pisaç i nie ma na nic innego czasu.

5.2.2 Udzielanie informacji jest obowiàzkiem

Równy dost´p do informacji ma znaczenie

Uzasadnieniem odmowy udzielenia informacji nie mo˝e
byç „bo nie”. Mo˝e to nastàpiç jedynie ze wzgl´du
na ochron´ tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej, okreÊlonej
w odr´bnej ustawie. Dziennikarz (za poÊrednictwem
szefa redakcji) mo˝e od nas za˝àdaç dostarczenia
odmowy na piÊmie (w praktyce zdarza si´ to bardzo
rzadko). Mamy na to trzy dni.

Wbrew temu, co si´ powszechnie sàdzi i praktykuje,
udzielanie dziennikarzom informacji o naszej dzia∏alnoÊci
nie zale˝y tylko od dobrej woli. Ustawa prawo prasowe
nak∏ada taki obowiàzek nie tylko na organy paƒstwowe
i przedsi´biorstwa paƒstwowe, ale tak˝e na przedsi´biorców i instytucje niepodlegajàce finansom publicznym.

Niedopuszczalne jest dzielenie redakcji na „równe i równiejsze”. Nic tak nie denerwuje trzydziestoosobowej grupy
dziennikarzy, jak czekanie kwadrans po zaplanowanym
terminie konferencji prasowej na ministra, którego akurat
odpytuje pan z telewizji. Rzecz jasna, dla reporterów TV
wygodniejsze jest nagranie na boku trzyminutowej wypowiedzi ni˝ wy∏uskiwanie pojedynczych zdaƒ z nagrania
godzinnej konferencji, ale mo˝na próbowaç to za∏atwiç
bezkolizyjnie. Niestety spóêniajà si´ nie tylko ministrowie, tak˝e naukowcy czy dyrektorzy ró˝nych instytucji.
Wiele osób (szefów i rzeczników prasowych) uwa˝a,
˝e media elektroniczne przysparzajà im najwi´kszej publicity, i traktujà dziennikarzy telewizyjnych lepiej. Ka˝da
instytucja musi sama zdecydowaç, czy op∏aca jej si´
faworyzowaç telewizj´, czy nie.

Co wi´cej, prawo prasowe nak∏ada na nas równie˝
obowiàzek udzielenia w ciàgu miesiàca odpowiedzi
na przekazanà nam krytyk´ prasowà.
Je˝eli te zasady nie sà dziÊ powszechnie stosowane,
to przede wszystkim dlatego, ˝e znaczna cz´Êç dziennikarzy i ich informatorów nie czytuje ustaw. A wiadomo,
i˝ nieznajomoÊç prawa szkodzi. Zw∏aszcza ˝e prawo
równowa˝y uprawnienia dziennikarzy i ich informatorów. Nie tylko nak∏ada na nas obowiàzki, ale równie˝ daje nam przywileje. Zgodnie z ustawà dziennikarz musi
mi´dzy innymi:

Szanujmy czas swój i dziennikarza
Starajmy si´ odpowiadaç na zadane pytania w sposób
prosty. Na wszelki wypadek traktujmy dziennikarza,
a wi´c jego czytelników czy widzów albo s∏uchaczy,
tak jak bystrych nastolatków. Po latach od zakoƒczenia
liceów wi´kszoÊç ludzi naprawd´ nie pami´ta ju˝, do czego s∏u˝à mitochondria i kiedy powsta∏ Psa∏terz Floriaƒski.
Starajmy si´ mówiç prostym, zrozumia∏ym j´zykiem,
bo to oszcz´dza czas konieczny do wyjaÊnieƒ. JeÊli to,
co powiemy, b´dzie za bardzo skomplikowane, dziennikarz prasowy sam uproÊci (a wtedy ∏atwiej o przeinaczenia), a radiowiec lub dziennikarz telewizyjny „powycina”
wszystko, czego nie zrozumia∏. Nie wyg∏aszajmy wi´c
do mikrofonu lub kamery sà˝nistych przemówieƒ. Nikt
nie opublikuje ich w ca∏oÊci. Na ca∏à relacj´ dziennikarz
gazetowy ma jednà do dwóch kartek, radiowy lub telewizyjny – jednà do dwóch minut. Z naszego d∏ugiego
wywodu zostanà wi´c trzy zdania. Zaoszcz´dêmy sobie
rozczarowania, a dziennikarzowi ci´cia taÊmy, i postarajmy si´ w kilku zdaniach zawrzeç meritum.

● prawdziwie przedstawiaç omawiane zjawiska oraz
zachowaç szczególnà starannoÊç i rzetelnoÊç
przy zbieraniu i wykorzystywaniu materia∏ów,
● dzia∏aç zgodnie z prawem, etykà zawodowà
i zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego,
● chroniç nasze interesy i dobra osobiste – zw∏aszcza
zachowaç w tajemnicy wszelkie dane umo˝liwiajàce
zidentyfikowanie nas (jeÊli sobie tego ˝yczymy),
● zachowaç dla siebie uzyskane od nas informacje,
jeÊli zaznaczymy, ˝e sà one tylko do jego wiadomoÊci, a nie do publikacji. Gdy dziennikarz post´puje
inaczej – mo˝emy zwróciç si´ do sàdu.

5.2.3 Nie uciekajmy przed dziennikarzami
Nie mniej wa˝nym ni˝ kontakty z dziennikarzami
zadaniem rzecznika lub innej osoby odpowiedzialnej
za informacj´ jest praca nad szefem i wspó∏pracownikami, którzy takich kontaktów – mimo istnienia rzecznika
– nie zdo∏ajà uniknàç. Do obowiàzków wynikajàcych
z tej drugiej sfery, oprócz pisania tekstów, doradzania,
co, komu i kiedy mówiç, oraz udzielania wskazówek dotyczàcych zachowania i ubioru przed kamerà, nale˝y
tak˝e uÊwiadomienie im regu∏ gry.

Uwaga! Oto proste çwiczenie, które uczy zwi´z∏oÊci.
Zadajmy sobie jakieÊ pytanie. Odpowiedzmy na nie
bez ograniczania czasu. Potem postarajmy si´ skróciç
wypowiedê do minuty, a potem do 30 sekund. Tyle przeci´tnie trwa wypowiedê jednej osoby w wiadomoÊciach
telewizyjnych. W radiu mo˝e byç nieco d∏u˝sza –
minutowa.

OczywiÊcie dla instytucji wygodne jest, gdy informacji
udziela jedna osoba. Inny bywa jednak punkt widzenia
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ni˝ oni – inaczej nie zwracaliby si´ do nas z pytaniami.
Natomiast nikt przy zdrowych zmys∏ach nie zak∏ada,
˝e wiemy wszystko. Dlatego jeÊli nie jesteÊmy czegoÊ
pewni, lepiej o tym powiedzieç i sprawdziç („Wydaje
mi si´, ˝e badania zakoƒczymy za trzy miesiàce, ale
musz´ to sprawdziç w naszym zespole badawczym”). JeÊli bowiem z pewnoÊcià w g∏osie przeka˝emy informacje, które potem oka˝à si´ nieprawdziwe,
dziennikarz w przysz∏oÊci ˝adnych danych otrzymanych od nas nie b´dzie traktowaç powa˝nie.

dziennikarza. Rzecznik to nie komputer i nie ma obowiàzku znaç na pami´ç wszystkich danych dotyczàcych
dzia∏alnoÊci instytucji. Od tego sà specjaliÊci.
Dziennikarza mo˝e denerwowaç, ˝e doktor Iksiƒska,
specjalistka w okreÊlonej dziedzinie badaƒ, odsy∏a go
do rzecznika, „bo nie jest upowa˝niona do udzielania
informacji”, a z∏apany po kilku godzinach rzecznik ma
do powiedzenia jedynie to, ˝e zgadza si´, by pani doktor
porozmawia∏a z dziennikarzem (poniewa˝ los bywa
z∏oÊliwy, w czasie korowodów z rzecznikiem pani Iksiƒska opuszcza pokój i udaje si´ w dwudniowà delegacj´).

● mówili prawd´, czyli nie k∏amali
Niestety banalne przys∏owie o krótkich nogach k∏amstwa jest w przypadku kontaktów z mediami szczególnie prawdziwe. Oszukaç dziennikarzy mo˝e nam
si´ udaç w kwestiach szczegó∏owych i ma∏o istotnych. W sprawach zasadniczych mo˝emy spokojnie
za∏o˝yç, ˝e k∏amstwo wróci do nas jak bumerang.
Media przewa˝nie opierajà si´ na wielu êród∏ach
i wczeÊniej czy póêniej znajdzie si´ „˝yczliwy”, który
przeka˝e dziennikarzom informacje wystarczajàce,
aby udowodniç nam k∏amstwo. Na wiarygodnoÊç
trzeba ci´˝ko pracowaç, a utraciç jà ∏atwo. Dlatego
jeÊli nie mo˝emy zaprzeczyç jakimÊ zarzutom lepiej
u˝yç wyÊwiechtanej formu∏y no comments (np.:
„Niestety w tej chwili nie mog´ odpowiedzieç
na Paƒstwa pytania, nasza uczelnia ustosunkuje si´
do zarzutów dotyczàcych rekrutacji w ciàgu najbli˝szych kilku dni”) ni˝ sk∏amaç. W wi´kszoÊci przypadków media i tak zweryfikujà naszà wypowiedê,
a wiarygodnoÊç (w∏asnà i instytucji) utracimy na wiele
lat. W trudnych sytuacjach mo˝emy u˝yç równie˝
formu∏y „tak, ale..”, która umo˝liwia przedstawienie
problemu w korzystnym dla nas kontekÊcie („Czy to
prawda, ˝e sà paƒstwo wcià˝ testujecie kosmetyki
na zwierz´tach?”, „Niestety w przypadku kilku kosmetyków ciàgle tak, ale kupiliÊmy ju˝ bardzo nowoczesny
sprz´t i dzi´ki niemu zmienimy metody testowania”).

Za∏o˝enie, ˝e osoby zatrudnione w naszej instytucji nie
sà sabota˝ystami, ale grajà do jednej bramki, nie jest
chyba zbyt Êmia∏e. Rzecznik nie pope∏ni zatem b∏´du,
przekonujàc siebie i szefa, by daç im pewnà swobod´
dzia∏ania w kontaktach z dziennikarzami. Dobrze jest
jednak przygotowaç osoby w naszej instytucji, które mogà
mieç kontakt z mediami, do tego czasem trudnego
zadania. Proponujemy zaczàç od wr´czenia niniejszej
Instrukcji.
Bywajà te˝ sytuacje, w których dziennikarz woli us∏yszeç
mniej od szefa ni˝ wi´cej od rzecznika. Rozsàdny rzecznik nie traktuje tego jako wotum nieufnoÊci wobec
w∏asnej osoby. Podobny mechanizm dzia∏a wszak u wielu
obywateli, którzy w sprawie uszkodzonej sp∏uczki
próbujà interweniowaç u prezydenta miasta, zamiast
w administracji budynku. Wiadomo: prezydent mo˝e
wi´cej: i za∏atwiç, i powiedzieç.
Dlatego (mo˝e poza premierem i prezydentem RP, którzy
nie majà zwyczaju rozmawiaç z prasà przez telefon)
dziennikarz cz´sto rozpoczyna w´drówk´ po hierarchii
s∏u˝bowej od najwy˝szego szczebla. JeÊli nie jest to setny
telefon w bzdurnej sprawie, dopuszczenie ˝urnalisty
przed majestat prze∏o˝onego nie wywo∏a koƒca Êwiata
ani nie zablokuje pracy ca∏ej instytucji.

● nie sk∏adali obietnic bez pokrycia
Dziennikarze potrafià byç doÊç namolni i cz´sto dla
Êwi´tego spokoju obiecujemy im wywiad czy informacj´ w terminie, którego nie jesteÊmy w stanie
dotrzymaç. Dziennikarz obieca swojemu szefowi,
˝e przygotuje materia∏, a potem z naszej winy
nie b´dzie w stanie tego zrobiç. Mo˝emy byç pewni,
˝e dzi´ki temu b´dziemy mieç jednego nieprzychylnie
nastawionego dziennikarza wi´cej. Dlatego zdecydowanie lepiej jest obiecaç mniej ni˝ obietnicy
nie dotrzymaç.

5.2.4 Mo˝emy byç dobrym êród∏em informacji
O tym, czy dziennikarz uzna nas za dobre êród∏o informacji, decyduje przede wszystkim nasza wiarygodnoÊç.
Dziennikarz, który nam nie ufa, albo nie b´dzie korzysta∏
z naszych informacji, albo b´dzie je bardzo dok∏adnie
weryfikowa∏. Dziennikarz ma równie˝ dziesiàtki sposobów, aby daç do zrozumienia czytelnikom, ˝e to, co mówimy, nie do koƒca jest prawdà. Ró˝nica pomi´dzy „Profesor Malinowski powiedzia∏...”, a „Profesor Malinowski
utrzymuje...” jest zasadnicza. Dlatego na zaufanie dziennikarzy warto sobie zapracowaç. Wa˝ne, byÊmy:

● pomagali w dotarciu do niezale˝nych êróde∏
Dla dziennikarzy bardzo atrakcyjne sà tak zwane niezale˝ne êród∏a informacji. Cz´sto równie˝ z naszego
punktu widzenia korzystniej jest, jeÊli ktoÊ niezwià-

● nie improwizowali i nie zgadywali
Dziennikarze zak∏adajà, ˝e o naszej instytucji czy
dziedzinie nauki, jakà si´ zajmujemy, wiemy wi´cej
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● JeÊli obiecujemy – oddzwaniajmy
Nic tak nie irytuje dziennikarzy, jak niespe∏nianie
obietnic. Ale jeÊli w obiecanym terminie nie uda∏o si´
nam zdobyç informacji – zadzwoƒmy, przeproÊmy
i powiedzmy, do kiedy je zdob´dziemy. Unikamy
w ten sposób przykrych niespodzianek, takich jak
komentarz: „Mimo obietnic biuro prasowe nie by∏o
∏askawe nas poinformowaç...”. Oddzwaniajmy tak˝e
po to, ˝eby si´ dowiedzieç, dlaczego ktoÊ nas szuka∏.
Dziennikarz potrafi zrozumieç, ˝e zdobycie informacji
zajmuje wi´cej czasu, ni˝ przewidywaliÊmy. Natomiast lepiej nie stwarzaç sytuacji, w których zacznie
si´ zastanawiaç, dlaczego go lekcewa˝ymy.

zany z naszà instytucjà powie jedno dobre zdanie
na nasz temat ni˝ gdy dziennikarz zamieÊci du˝y
fragment naszej wypowiedzi. Dlatego dobrze jest
mieç orientacj´, jacy inni naukowcy czy eksperci albo
organizacje pozarzàdowe majà na nasz temat dobrà
opini´, i pomóc dziennikarzowi w uzyskaniu ich
wypowiedzi.
● przedstawiali raczej fakty ni˝ opinie
Dziennikarz przewa˝nie zwraca si´ do nas z proÊbà
o informacje. Ale nawet jeÊli prosi o komentarz, starajmy si´ raczej przedstawiaç fakty i dane, gdy˝ sà one
du˝o bardziej przekonujàce ni˝ najciekawsze opinie.

● Starajmy si´, aby informacje, które przekazujemy mediom, by∏y zrozumia∏e
Niezale˝nie czy piszemy informacj´ dla mediów, czy
udzielamy odpowiedzi przez telefon, starajmy si´
nawet skomplikowane informacje przekazywaç jak
najprostszym j´zykiem. Unikajmy ˝argonu urz´dniczego lub technicznego. Dziennikarze w publikacjach u˝ywajà maksymalnie prostego i jasnego j´zyka,
aby przeci´tny czytelnik czy widz by∏ w stanie go
zrozumieç. Gdy b´dà musieli upraszczaç naszà wypowiedê, ryzykujemy, ˝e coÊ przekr´cà. Du˝o cz´Êciej ni˝ z dziennikarzem-specjalistà, który zna si´
na danej dziedzinie, przychodzi nam rozmawiaç ze
sta˝ystà czy dziennikarzem, który ma potocznà wiedz´ na temat naszej specjalnoÊci. Dlatego nie bàdêmy protekcjonalni, starajmy si´ wyjaÊniaç wszystko
jak najproÊciej i najbardziej zrozumiale. Grzecznie
upewnijmy si´, czy rozmówca nie ma jakichÊ wàtpliwoÊci co do przekazanych mu informacji.

● byli zorientowani
Jest to szczególnie istotne w przypadku „oficerów
prasowych”. Nikt nie oczekuje od osoby odpowiedzialnej za kontakty z mediami, ˝e wie wszystko.
Ale dziennikarze oczekujà od takiej osoby, by by∏a
„zorientowana” – zna∏a podstawowe dane, wiedzia∏a,
gdzie szukaç bardziej szczegó∏owych informacji,
i potrafi∏a je szybko zdobyç.
Dobre êród∏o informacji to równie˝ takie, z którego
wygodnie si´ korzysta. Dziennikarze oczekujà, ˝e osoby
odpowiedzialne za kontakty z mediami b´dà stwarzaç
im warunki do wygodnej pracy. Dlatego jeÊli do naszych
obowiàzków nale˝à kontakty z mediami, to:
● Bàdêmy zawsze osiàgalni
JeÊli dziennikarz nie b´dzie w stanie do nas dotrzeç,
zadzwoni do kogoÊ innego – poniewa˝ napisaç musi materia∏, a przewa˝nie nie ma czasu w nadmiarze.
I nie mamy wtedy ˝adnego wp∏ywu na to, co napisze o naszej instytucji. Dziennikarz zirytowany nieudanymi próbami skontaktowania si´ najprawdopodobniej podzieli si´ z czytelnikami swojà opinià
na nasz temat. Nie nale˝y przypuszczaç, aby by∏a to
opinia pozytywna. Co wi´cej, po kilku nieudanych
próbach po prostu przestanie do nas dzwoniç.
Dlatego jeÊli wychodzimy, zostawmy zawsze informacj´, kiedy wrócimy. Media pracujà 24 godziny
na dob´ i z nadaniem informacji nie b´dà czekaç
na rozpocz´cie pracy naukowca.

● Pami´tajmy o ograniczeniach mediów
Gazety majà dni tygodnia i godziny, w których sà
„zamykane”, media elektroniczne majà sta∏e pory
audycji i najwa˝niejszych dzienników. Dziennikarz
musi mieç jeszcze czas, aby przygotowaç materia∏
do publikacji (w przypadku telewizji zajmuje to kilka
godzin). Trzeba o tym pami´taç, przygotowujàc konferencje prasowe czy rozsy∏ajàc informacje prasowe.
Najlepszà porà na organizowanie wydarzeƒ skierowanych do mediów sà, przypomnijmy, godziny mi´dzy 11.00 a 13.00. Dziennikarze nie lubià tak˝e, gdy
imprezy odbywajà si´ daleko od redakcji – mogà
wtedy „obs∏u˝yç” mniej wydarzeƒ w ciàgu jednego
dnia, a co za tym idzie, zarobiç mniej pieni´dzy. Nie
nale˝y wi´c bez specjalnej przyczyny, organizowaç
spotkaƒ z dziennikarzami w miejscach, do których
dojazd zajmuje du˝o czasu. Prawid∏owoÊç, od której
praktycznie nie ma wyjàtków, polega na tym, ˝e frekwencja jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu
odleg∏oÊci mi´dzy redakcjami a miejscem, gdzie
odbywa si´ konferencja prasowa.

● Odpowiadajmy najszybciej, jak to mo˝liwe
Cz´sto nie jesteÊmy w stanie odpowiedzieç na pytanie
od razu. Przeka˝my dziennikarzowi informacje, jak
tylko je dostaniemy i zweryfikujemy. Dla mediów liczy
si´ szybkoÊç – informacja robi si´ nieÊwie˝a szybciej
ni˝ ryba w upale. Dziennikarz, który dzi´ki nam
uzyska informacj´ pr´dzej ni˝ konkurencja, b´dzie
mia∏ wobec nas d∏ug wdzi´cznoÊci. Okazje, aby
z takiego d∏ugu skorzystaç, pojawià si´ wczeÊniej lub
póêniej i na pewno niespodziewanie,
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● Stwarzajmy mo˝liwoÊç skorzystania z zaplecza
technicznego (telefon, komputer, drukarka itp.)
Nawet jeÊli jest to czasem k∏opotliwe, drobne uprzejmoÊci nie kosztujà wiele, a na pewno spowodujà,
˝e dziennikarze b´dà do nas lepiej nastawieni.

5

My natomiast musimy si´ znaç na tym, co robià dziennikarze. I to z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego,
˝e dziennikarz mo˝e nam bardziej zaszkodziç ni˝ my
jemu. OczywiÊcie najwa˝niejsze jest rozumienie zasad,
na jakich funkcjonujà media, i znajomoÊç praktyki pracy
dziennikarzy. Jednak dobrze jest te˝ podejmowaç dzia∏ania prewencyjne:

5.2.5 Dziennikarz nie musi si´ znaç na tym,
co robimy

Monitoring mediów

Niektóre redakcje zatrudniajà kilkudziesi´ciu dziennikarzy
w centrali i dziesiàtki korespondentów. Zasadà ich pracy
jest podzia∏ kompetencji: ktoÊ zajmuje si´ politykà
spo∏ecznà, ktoÊ samorzàdem, a ktoÊ inny podatkami.
Wi´kszoÊç redakcji nie mo˝e sobie jednak pozwoliç
na luksus specjalizacji, poniewa˝ zatrudnia ma∏o ludzi.
Reporterzy biegajà wi´c z seminarium o pomocy
Banku Âwiatowego dla sektora ∏àcznoÊci na konferencj´
na temat kondycji niepaƒstwowych uczelni, a potem
na spotkanie w sprawie badaƒ przesiewowych s∏u˝àcych
wykrywaniu raka prostaty.

Monitoring amatorski (czyli po prostu czytanie gazet,
oglàdanie telewizji i s∏uchanie radia) jest konieczny,
ale niewystarczajàcy, gdy˝ ludzka pami´ç bywa u∏omna.
Nale˝y wi´c za∏o˝yç archiwum wycinków prasowych
i nagraƒ interesujàcych nas programów radiowych
i telewizyjnych. Sà firmy, w których takie rzeczy mo˝na
zamawiaç. Monitoring wymaga oczywiÊcie nak∏adów:
zatrudnienia ludzi albo p∏acenia wyspecjalizowanym
instytucjom, ale jest kolejnà dobrà inwestycjà.
Umo˝liwia orientacj´, czy to, co mówiliÊmy dziennikarzom, trafi∏o na ∏amy lub na anten´ i czy zosta∏o w∏aÊciwie zrelacjonowane. Pozwala te˝ szybko reagowaç
na publikacje, planowaç dzia∏ania i kreowaç w∏asny
obraz w mediach.

W tych warunkach trudno o znajomoÊç rzeczy. Lwia cz´Êç
ich wiedzy na jakiÊ temat pochodzi wy∏àcznie z obs∏ugiwanej imprezy: seminarium, konferencji prasowej, negocjacji.
Dlatego warto dostarczyç reporterowi informacji
zwi´z∏ych, kompletnych i przyswajalnych. Niezale˝nie
od formy i tematu spotkania dobrze jest przygotowaç
dziennikarzom „gotowca”, a przynajmniej pó∏fabrykat
na piÊmie: notatk´ o wydarzeniu, tekst naszego wystàpienia lub stosownej uchwa∏y (najlepiej z omówieniem)
czy tak zwany background (tekst objaÊniajàcy t∏o dziejàcych si´ wydarzeƒ). JeÊli do spotkania z prasà nie mamy
okazji, telefonujemy do redakcji i/lub rozsy∏amy materia∏
faksem oraz pocztà internetowà, majàc na uwadze, i˝:

Wspó∏praca z profesjonalnymi firmami PR
Agencje profesjonalne zajmujàce si´ PR-em nawiàzujà
i podtrzymujà relacje instytucji z ró˝nymi grupami (tak˝e
z dziennikarzami), pracujà nad publicznym wizerunkiem
firm, instytucji, a nawet poszczególnych osób (np. polityków). Us∏ugi tego typu sà doÊç drogie, ale warto z nich
czasem korzystaç z tych samych powodów, z jakich
warto monitorowaç zawartoÊç mediów. Firmy PR mogà
nam pomóc w szczególnoÊci przy pisaniu wystàpieƒ
i materia∏ów backgroundowych, a tak˝e w przygotowaniu wi´kszych przedsi´wzi´ç w sferze komunikowania –
na przyk∏ad w promowaniu nowych projektów (opracowanie strategii dzia∏ania, organizowanie spotkaƒ
i konferencji prasowych, przygotowanie wydarzeƒ
publicznych, opracowanie wystàpieƒ i materia∏ów informacyjnych, profesjonalna analiza publikacji). Zabezpieczeniem przed utopieniem pieni´dzy w b∏ocie mo˝e byç
rekomendacja firm, które wczeÊniej korzysta∏y z us∏ug
danej firmy.

● informacje, których dostarczamy, powinny byç uporzàdkowane pod wzgl´dem wa˝noÊci. JeÊli chcemy
przekazaç dziennikarzowi informacje szczegó∏owe
i skomplikowane, oddzielmy je wyraênie od tych
ogólniejszych, bardziej zrozumia∏ych,
● nie czekamy ca∏ymi dniami z wys∏aniem informacji
o podpisaniu kontraktu czy zawarciu z bliêniaczym
miastem w Japonii umowy o wymianie m∏odych
pracowników naukowych. Dziennikarze chcà newsów. News to wydarzenie, które wydarzy∏o si´ dziÊ,
a nie przed pierwszà wojnà Êwiatowà,
● informacja powinna byç opatrzona pieczàtkà naszej
instytucji. Zaoszcz´dzi to dziennikarzom wykonywania (a nam odbierania) telefonów z pytaniem, czy
wiadomoÊç istotnie pochodzi od nas, czy mo˝e ktoÊ
zrobi∏ dowcip,
● dobrze jest pod wys∏anym tekstem czytelnie si´
podpisaç i podaç kontakt telefoniczny, ˝eby by∏o wiadomo, od kogo informacja pochodzi i do kogo
zwróciç si´ z pytaniami i wàtpliwoÊciami.

5.2.6 Zasady rozmów z dziennikarzem
JeÊli rozmawia z nami dziennikarz, istnieje domniemanie,
˝e robi to nie tylko dla czystej przyjemnoÊci przebywania
w towarzystwie naukowca, ale równie˝ z ch´ci uzyskania informacji do publikacji. Jednak nie wszystko, czego
si´ od nas dowiaduje, musi zostaç natychmiast
opublikowane. W rozmowie z nim mo˝emy zastosowaç
wiele form poÊrednich, zastrzegajàc na przyk∏ad,
˝e informacja jest:
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● not for attribute
To, co mówimy, mo˝e zostaç opublikowane, ale nie
chcemy, by zosta∏a ujawniona nasza to˝samoÊç.
Do nas nale˝y decyzja, na ile dziennikarz mo˝e przybli˝yç êród∏o: wymieniç nazwisko, naszà rang´,
instytucj´, którà reprezentujemy, czy tylko okreÊliç
êród∏o jako „dobrze poinformowane” (ta ostatnia
formu∏a jest naturalnie najmniej satysfakcjonujàca
dla reporterów).
● off the record
Informacje, których udzielamy, s∏u˝à jedynie pog∏´bieniu wiedzy dziennikarza i nie mogà byç wykorzystane w ˝aden sposób. Uwaga! Dziennikarze majà
sk∏onnoÊç do traktowania informacji off the record
tak samo jak not for attribute, dlatego przekazujàc
materia∏ bàdê informacj´ z takim zastrze˝eniem
nale˝y bardzo wyraênie podkreÊliç, ˝e w ˝adnym
wypadku nie mo˝e ona byç wykorzystana
w publikacji.
● z embargiem, czyli z zakazem publikacji przez
okreÊlony czas (np. do godziny 17.00 bie˝àcego dnia)

5

5.2.7 Sprostowania to zazwyczaj „musztarda
po obiedzie”, czyli prawo prasowe
w praktyce
Nasz wysi∏ek w∏o˝ony we wspó∏prac´ z dziennikarzem
nie oznacza natychmiastowych, osza∏amiajàcych efektów. Przeciwnie – nale˝y w nià wkalkulowaç ryzyko b∏´du.
Przy wyÊcigu w dostarczaniu odbiorcom informacji
dziennikarz myli si´ znacznie cz´Êciej ni˝ saper, a wpadki
zdarzajà si´ równie˝ najlepszym. Cz´sto niezawinione:
b∏àd mog∏a zrobiç maszynistka, której dziennikarz dyktowa∏ materia∏ przez telefon, albo sekretarz redakcji,
który uzna∏ jakiÊ fragment tekstu za skomplikowany
i uproÊci∏ go na w∏asnà r´k´, bez konsultacji z autorem.
W takich sytuacjach zachowujemy zimnà krew i nie
dzwonimy natychmiast do naczelnego, ˝àdajàc g∏owy
dziennikarza na tacy. JeÊli pomy∏ka jest drobna, nale˝y
dobrotliwie pogwarzyç z winowajcà i zachowaç ca∏à
spraw´ w pami´ci, bo w przysz∏oÊci ma∏y haczyk mo˝e
si´ przydaç.
Gdy sprawa jest powa˝na, zgodnie z prawem prasowym
mo˝emy ˝àdaç sprostowania. Nie jest jednak tak, ˝e ka˝da
nasza interwencja koƒczy si´ jego opublikowaniem.
Nikt nie przyznaje si´ ∏atwo do b∏´du. Dziennikarz stara
si´ nam pomys∏ za wszelkà cen´ wyperswadowaç i jest
zazwyczaj bardziej wygadany od nas. W dodatku
na ogó∏ dysponuje taÊmà z nagraniem, a my nie jesteÊmy nieomylni. Mo˝e wi´c z ∏atwoÊcià wykazaç, ˝e tym
razem to my „chlapn´liÊmy”. JeÊli mamy racj´, piszemy
sprostowanie, pami´tajàc o nast´pujàcych zasadach:

Informacja – na przyk∏ad tekst wystàpienia – z embargiem, czyli zakazem publikacji przed okreÊlonym
momentem. Aby nie naraziç si´ na przykre niespodzianki, nale˝y embargo wyznaczyç dok∏adnie (data,
godzina) oraz umieÊciç informacj´ na ten temat
w przekazywanym tekÊcie.
Stosowanie tych form daje ró˝norakie korzyÊci. W przypadku informacji off the record i „z embargiem” dziennikarz, po pierwsze, powinien si´ wstrzymaç z ich publikowaniem w ogóle lub w danym czasie. Po drugie,
znajàc prawd´, b´dzie wi´cej wiedzia∏ i byç mo˝e nie
pope∏ni b∏´du, który pope∏ni∏by, nie znajàc jej, snujàc
(publicznie) domys∏y i nie b´dàc zobowiàzanym do zachowania tajemnicy. Po trzecie wreszcie, b´dzie mia∏
poczucie, ˝e nale˝y do grona osób wybranych, którym
si´ ufa i mówi wi´cej ni˝ innym. Forma not for attribute
umo˝liwia przekazanie informacji istotnych z naszego
punktu widzenia bez nara˝ania si´ na nieprzyjemnoÊci
na przyk∏ad ze strony konkurencji.

● kierujemy je do szefa dzia∏u lub redaktora naczelnego,
● d∏ugoÊç sprostowania nie mo˝e przekroczyç dwukrotnej d∏ugoÊci fragmentu tekstu, którego dotyczy,
ale im krótsze sprostowanie, tym lepiej,
● wykazujemy niekompetencj´, jawne pomy∏ki lub z∏à
wole dziennikarza, a jeÊli publikacja by∏a szczególnie
z∏oÊliwa, mo˝emy si´ w podobny sposób zrewan˝owaç,
● nie prostujemy wszystkich b∏´dów, lecz jedynie
najwa˝niejsze,
● streszczamy lub cytujemy b∏´dny fragment, w przeciwnym razie czytelnik lub widz nie b´dzie wiedzia∏,
o co nam chodzi,
● dziennikarz ma prawo odpowiedzieç na naszà interwencj´, musimy wi´c dbaç o bezb∏´dnoÊç naszego
sprostowania,
● skutecznoÊç sprostowaƒ jest mniejsza ni˝ publikacji,
do których si´ odnoszà. Osoby, które czyta∏y artyku∏,
na ogó∏ nie czytajà sprostowaƒ i na odwrót.

OczywiÊcie udzielanie informacji na tych zasadach
wymaga elementarnej pewnoÊci, ˝e dziennikarz b´dzie
lojalny. Wszystkie opisane wy˝ej regu∏y nie majà ˝adnej
sankcji w prawie prasowym. Majà one wartoÊç gentlemen’s agreement, a wi´c za ich naruszenie sankcja jest
wy∏àcznie honorowa. W zdecydowanej wi´kszoÊci
wypadków media nie ∏amià tych zasad, gdy˝ wiedzà,
˝e nast´pnym razem nie otrzymajà informacji.

Piszàc replik´, która – w odró˝nieniu od sprostowania
– odnosi si´ raczej do b∏´dnych, naszym zdaniem, ocen
ni˝ do faktów – umiej´tnie ∏àczymy zasady stosowane
przy pisaniu materia∏ów prasowych i sprostowaƒ:

46

Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk

5

● niezwyk∏oÊç
Je˝eli coÊ zdarza si´ pierwszy raz lub ktoÊ robi coÊ,
czego wczeÊniej nie robi∏, mo˝emy byç pewni,
˝e przyciàgnie to zainteresowanie mediów.

● tym razem zwracamy si´ nie do dziennikarza, ale
bezpoÊrednio do czytelnika. Tekst musi wi´c mieç
atrakcyjny tytu∏ i treÊç,
● nie musimy, a nawet nie mo˝emy unikaç komentarzy
i przymiotników, ale nie zwalnia nas to od logiki
konstrukcji i argumentacji oraz prostoty j´zyka.
Zasada „Jak bym to wyt∏umaczy∏ szesnastoletniemu
synowi sàsiadki” jest raczej na miejscu,
● podobnie jak sprostowanie, równie˝ replik´ piszemy
mo˝liwie szybko, choç na jej opublikowanie zwykle
trzeba poczekaç nieco d∏u˝ej. Rozmiary naszego
tekstu nie mogà byç nieproporcjonalnie du˝e w stosunku do publikacji, z którà polemizujemy; w przeciwnym razie redakcja dokona skrótów wed∏ug
w∏asnego uznania, zapewne nie po naszej myÊli,
● równie˝ w replice cytujemy lub omawiamy fragment
publikacji, do którego si´ odnosimy, a przy tej okazji
mo˝emy sobie „pou˝ywaç” na adwersarzu. S∏u˝à
temu nie tylko argumenty merytoryczne, lecz równie˝
(wykwintnie i w odpowiednich proporcjach) ad personam, których w sprostowaniach raczej nale˝y unikaç.

● skala
Katastrofa lotnicza jest zawsze bardziej interesujàca
dla mediów ni˝ wypadek samochodowy, a bieg
uliczny ludzi, którzy dbajà o dobrà kondycj´ serca,
ni˝ seminarium naukowe dla 30 uczestników.
● Êwie˝oÊç
Dla mediów codziennych 99 procent informacji
z dnia poprzedniego przestaje byç interesujàcych,
dla tygodników nieaktualne zaczynajà byç informacje
z poprzedniego miesiàca.
● zwiàzek z innymi wiadomoÊciami
Je˝eli jakaÊ informacja wià˝e si´ z wiadomoÊciami
lub osobami z pierwszych stron gazet, ∏atwo mo˝e
staç si´ newsem. JeÊli wi´c Komisja Europejska zdecydowa∏a o przekazaniu Polsce dodatkowych pieni´dzy
na wsparcie innowacyjnych badaƒ, a my prowadzimy
ranking 500 najbardziej innowacyjnych firm na polskim rynku… to wspaniale. JesteÊmy interesujàcy dla
wszystkich mediów.

5.2.8 Wyszukiwanie informacji
Dziennikarze szukajà newsów – informacji, które zainteresujà ich odbiorców. Pracujàc w instytucji naukowej,
mamy t´ przewag´ nad dziennikarzem, ˝e jesteÊmy
lepiej poinformowani, co si´ w niej aktualnie dzieje,
mamy te˝ szerszy dost´p do nowoÊci naukowych.
Warto z tej przewagi skorzystaç i zwracaç uwag´ na to,
czy nie zdarzy∏o si´ coÊ, co ich mo˝e zainteresowaç,
a nam przynieÊç darmowà reklam´.

● lokalizacja
WiadomoÊci krajowe sà zawsze wa˝niejsze ni˝
zagraniczne, a w mediach regionalnych informacja
z ich terenu prawie zawsze wyprze podobnà wiadomoÊç dotyczàca reszty kraju.

Dobry rzecznik prasowy stara si´ mieç sta∏y kontakt
z osobami z ró˝nych komórek organizacyjnych swojej
instytucji i sprawdzaç, czy nie dzieje si´ tam coÊ dla
dziennikarzy ciekawego. Nie nale˝y si´ zniech´caç (a ju˝
w ˝adnym wypadku obra˝aç na dziennikarzy), jeÊli wi´kszoÊç naszych informacji nie zostanie nigdy opublikowana.
JeÊli osiàgamy 20 procent skutecznoÊci w takich dzia∏aniach, mo˝emy byç zadowoleni. Poza tym dziennikarz,
który dostaje od nas cz´sto informacje, szukajàc nowego
tematu, zwróci si´ do nas. B´dzie bowiem zak∏ada∏,
˝e powinniÊmy coÊ mu podsunàç.

● czas otrzymania
JeÊli dziennikarz otrzyma informacj´ pi´ç minut
przed zamkni´ciem gazety lub rozpocz´ciem
dziennika, opublikuje jà tylko wtedy, gdy dotyczyç
b´dzie upadku meteorytu na stolic´ kraju czy odnalezienia przedpiastowskiego grodu pod piwnicami
Pa∏acu Kultury.
● wiarygodnoÊç êród∏a
Dziennikarze starajà si´ podawaç informacje
prawdziwe, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e gdyby ich
odbiorców nie interesowa∏o, czy coÊ naprawd´ si´
wydarzy∏o, kupowaliby beletrystyk´ i komiksy, a nie
ich gazet´. Czasem jednak nie majà wystarczajàco
du˝o czasu, aby wiadomoÊç dok∏adnie sprawdziç
i potwierdziç. Kierujà si´ wtedy wiarygodnoÊcià
êród∏a, które informacj´ przekaza∏o. Dlatego
informacj´ o wzroÊcie promieniotwórczoÊci media
opublikujà, gdy otrzymajà jà od Paƒstwowej Agencji
Atomistyki, a nie od s∏uchacza, który ma w domu
licznik Geigera.

Aby jednak skutecznie wyszukiwaç informacje, trzeba
wiedzieç, co to jest news.
News mo˝e byç troch´ inaczej definiowany przez ka˝de
medium czy nawet dziennikarza. Istniejà jednak pewne
uniwersalne kryteria, które decydujà o tym, czy dana
informacja mo˝e staç si´ newsem. Warto o nich pami´taç,
gdy wyszukujemy informacje, które mogà zainteresowaç
media, organizujemy wydarzenie czy piszemy materia∏
dla dziennikarzy. I tak dla mediów wartoÊç informacji
wyznaczajà:

47

Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk

5

● powinien zainteresowaç czytelnika (zaintrygowaç,
bàdê przedstawiç odbiorcy „co z tego b´dzie mia∏”),
● zasadniczo powinien mieç d∏ugoÊç dwóch
do trzech zdaƒ, a na pewno nie wi´cej ni˝ dwa
akapity; same zdania powinny byç krótkie,
● powinien rozpoczynaç si´ podmiotem (rzeczownikiem lub wyra˝eniem rzeczownikowym).

5.2.9 TreÊç i sposób przekazu informacji
do mediów
Najciekawsza nawet wiadomoÊç podana w nudnej
formie spowoduje, ˝e odbiorca od∏o˝y gazet´, wy∏àczy
telewizor lub prze∏àczy radio na inny kana∏. Sami spotkaliÊcie si´ na pewno Paƒstwo z tekstami, które Was
znudzi∏y lub zniech´ci∏y. Ka˝dy dziennikarz walczy o czas
swojego czytelnika, s∏uchacza czy widza. Tak jak gazety
nie sà z gumy i zmieÊci si´ w nich okreÊlona liczba
informacji, tak czytelnicy czy s∏uchacze dysponujà ograniczonym czasem, jaki mogà poÊwi´ciç mediom. Aby
wi´c dobrze sprzedaç tekst, powinniÊmy ich zainteresowaç.
Istnieje kilka prawide∏ pisania prosto, przejrzyÊcie
i interesujàco. Sugestie dotyczàce treÊci:

4. Najwi´kszym b∏´dem pope∏nianym w kontaktach
z prasà jest próba wys∏awiania si´ w sposób oficjalny
i wysoce kompetentny – czytaj: nudny, nienaturalny
i niezrozumia∏y. Odbiorca nie musi lubiç urz´dowego
j´zyka (w dniu dzisiejszym...) ani rozumieç oczywistych dla nas poj´ç prawnych, naukowych czy technicznych. Najlepiej zatem przed napisaniem backgroundu dla prasy zadaç sobie çwiczenie myÊlowe:
jak mo˝na by to wyt∏umaczyç nastolatkowi? Mechanizm ten dotyczy zresztà równie˝ wystàpieƒ
przed mikrofonem czy kamerà.

1. W tytule i pierwszych zdaniach informacji umieÊçmy
coÊ intrygujàcego, zaskakujàcego lub pokazujàcego po˝ytek, jaki b´dzie z tego mia∏ odbiorca.
Nie epatujmy go (przynajmniej na poczàtek) szczegó∏ami technicznymi i formalno-prawnymi, które
dla nikogo poza specjalistami nie sà zrozumia∏e.

5. Unikajmy komentarzy i nie nadu˝ywajmy przymiotników. Dziennikarzy interesujà przede wszystkim
fakty. Nie wszyscy mogà i chcà komentowaç. A jeÊli
ju˝ komentujà, lubià mieç poczucie autorstwa.
Odpowiednio podane fakty, a nie przymiotniki, mogà
si´ przyczyniç do tego, ˝e komentarz dziennikarza
b´dzie zgodny z naszymi intencjami.

2. W pismach urz´dowych i referatach naukowych opisuje si´ za∏o˝enia, stawia tez´, przeprowadza dowód,
a na koƒcu formu∏uje wnioski. W informacjach prasowych jest dok∏adnie odwrotnie: to, co najwa˝niejsze, powinno byç na poczàtku. W przeciwnym razie dziennikarz zaÊnie, zniecierpliwi si´ lub
wrzuci rezultat naszej pracy do kosza, zanim dobrnie
do konkluzji. W ten sposób odbiorca z pewnoÊcià nie
przeczyta ani nie us∏yszy tego, na czym nam zale˝y.
Podstawowym kanonem pracy dziennikarzy jest
budowanie informacji na zasadzie „odwróconej piramidy”. Pierwszy akapit piramidy – tak zwany lead
– powinien w jednym lub dwóch zdaniach mówiç,
kto, kiedy, gdzie i co zrobi∏. Kolejne segmenty, uporzàdkowane od najbardziej do najmniej istotnych,
powinny byç tak sformu∏owane, by ka˝dy z nich
mo˝na by∏o opuÊciç bez szkody dla reszty tekstu. Nikt
nie twierdzi, ˝e po∏àczenie dwóch powy˝szych zasad
jest ∏atwe. Na pocieszenie mo˝na powiedzieç, ˝e reporter uczy si´ tego w czasie kilkuletnich studiów
i przez wiele lat pracy. Niektórzy bezskutecznie.

6. JeÊli mo˝emy w materiale zamieÊciç wykresy (nie
za bardzo skomplikowane) lub rysunki, które obrazujà informacj´, nale˝y to zrobiç. Media bardzo
lubià wszelkiego rodzaju grafik´, poniewa˝ jest ona
du˝o ∏atwiej przyswajalna ni˝ tekst.
7. Materia∏y prasowe powinny byç dost´pne
przed spotkaniem z dziennikarzami, by mieli chwil´
na ich przejrzenie. JeÊli mamy jakieÊ wa˝niejsze
wystàpienie, dobrze, aby jego tekst znalaz∏
si´ wÊród tych materia∏ów. U∏atwia to reporterom
prac´, poniewa˝ mogà jedynie nanosiç poprawki
i uzupe∏nienia, zamiast pracowicie notowaç treÊç
ca∏ej wypowiedzi. W krajach o d∏u˝szej tradycji cywilizowanych stosunków z mediami dziennikarze,
wchodzàc na sal´, otrzymujà gotowà notatk´
ze spotkania, które dopiero ma si´ zaczàç. Niektórzy
ograniczajà si´ do jej przedrukowania po ewentualnych skrótach.

3. Cz´sto o tym, ˝e przes∏ana przez nas informacja
prasowa làduje w koszu, decyduje êle napisany
lead. Dlatego warto pami´taç o kilku regu∏ach
zwiàzanych z jego konstrukcjà:

8. Wszystkie dane, daty i nazwy w∏asne powinny
byç dok∏adnie sprawdzone.

● powinien zawieraç jednà, najwa˝niejszà dla informacji, myÊl,
● musi przedstawiaç podstawowe fakty dotyczàce
opisywanej historii odpowiadajàce na pytania
kto?, co?, gdzie?, kiedy?, dlaczego?, jak? (niekoniecznie na wszystkie),

9. Nie tylko treÊç jest wa˝na, forma tak˝e. Z czytelnego
materia∏u (marginesy, Êwiat∏o mi´dzy liniami,
wi´ksze przerwy mi´dzy akapitami, kilku-, a nie
kilkudziesi´ciowierszowe akapity) chce si´ korzystaç,
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natomiast niewyraêne kopie s∏u˝à zazwyczaj nie
tyle do czytania, ile do pisania na odwrocie.
10. Materia∏ powinien zawieraç dat´, informacje
o nadawcy oraz dane osoby (nazwisko, telefon),
która mo˝e udzieliç dodatkowych informacji.
12 pytaƒ sprawdzajàcych
1. Czy informacja (news) rzeczywiÊcie zainteresuje
osoby, do których jà adresujemy?
2. Czy informacja odpowiada na wszystkie racjonalne
pytania czytelników i s∏uchaczy?
3. Czy wyt∏umaczyliÊmy znaczenie informacji dla
odbiorców?
4. Czy nasz komunikat jest dostatecznie wartoÊciowy
informacyjnie, by wygraç we wÊciek∏ej konkurencji
o uwag´ czytelników i s∏uchaczy?
5. Czy informacja b´dzie sprzyjaç celom naszej
organizacji? Czy jest u˝yteczna?
6. Czy informacja dobrze oddaje charakter i natur´
naszej organizacji?
7. Czy fakty, nazwiska i daty sà dok∏adne?
Czy techniczne terminy zosta∏y wyjaÊnione?
8. Czy lead jest dostatecznie atrakcyjny, by zainteresowaç
umiarkowanie uwa˝nego czytelnika?
9. Czy ca∏a wiadomoÊç (komunikat) jest spójna
z leadem, jeÊli chodzi o fakty i wymow´?
10. Czy wiadomoÊç nadaje si´ do czytania i jest pozbawiona „achów” i „ochów”?
11. Czy informacja jest tak napisana, ˝e wyklucza
podejrzenie, i˝ powsta∏a wy∏àcznie po to, by zyskaç
darmowà reklam´?
12. Czy – pozostajàc w zgodzie z faktami – informacja
jest napisana tak dramatycznie, jak to mo˝liwe?
èród∏o: Cutlip, Center, Broom: Effective public relations.
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5.3 Sugestie dotyczàce sposobu
przekazywania treÊci naukowych
trzeba upraszczaç, mo˝na porównaç koszty z zyskami:
jeÊli dalsze upraszczanie zak∏óci sens przekazu, trzeba
si´ zatrzymaç. Je˝eli jednak precyzja i rzetelnoÊç majà
oznaczaç, ˝e przekaz nie trafi do odbiorców lub stracà oni zainteresowanie, trzeba upraszczaç. Zwykle
wa˝niejsze jest, aby odbiorcy poj´li z grubsza ca∏oÊç
przekazu, ni˝ tylko poszczególne jego cz´Êci, ale
dog∏´bnie.
Punkty odniesienia

W niniejszym rozdziale wykorzystano sugestie zamieszczone przez Giovanniego Carrad´ w Leaving the ivory
tower (Communicating science. A scientist’s survival
kit, 2006).
Pos∏ugiwanie si´ liczbami
Pami´tajmy, ˝e tak naprawd´ zwracamy si´ do czytelnika
lub widza. Dobrze jest umieÊciç w tekÊcie par´ ciekawostek i liczb, ale z tymi ostatnimi nie nale˝y przesadzaç.
W nauce cz´sto u˝ywane sà tak ma∏e lub tak wielkie liczby,
˝e naszemu umys∏owi trudno je objàç. DwieÊcie milionów lat, 1 nanometr, 10 megapaskali to niemal abstrakcje dla osoby nieprzyzwyczajonej do operowania takimi
jednostkami miary. Je˝eli kolejno wystàpià dwa lub trzy
takie okreÊlenia, nieodwracalnie zdezorientuje si´ odbiorc´. Nale˝y u˝ywaç tego rodzaju danych z rozsàdkiem, ewentualnie wspierajàc je analogiami. Aby zobrazowaç rozmiar moleku∏y DNA, mo˝na powiedzieç,
˝e gdyby powi´kszyç jà 100 milionów razy, jej atomy
by∏yby wielkoÊci pi∏ek golfowych, a ca∏y ludzki genom
mia∏by 80 tysi´cy kilometrów d∏ugoÊci, a wi´c tyle,
co dwukrotnoÊç obwodu Ziemi.

Podstawowà ró˝nicà w rozmowie z niespecjalistami jest
niezb´dnoÊç streszczenia ca∏oÊci zagadnienia. Nale˝y si´
odwo∏ywaç do znajomych odbiorcom przyk∏adów, gdy˝
∏atwiej b´dzie im zrozumieç coÊ, co mo˝e byç zobrazowane na podstawie znanych im zjawisk. Innymi s∏owy,
jest to kwestia dostarczenia odbiorcom mapy, wed∏ug
które b´dà mogli si´ orientowaç w wywodzie.
Pierwszy typ mapy u˝ywany jest do okreÊlenia pozycji
zagadnienia naukowej wiedzy o Êwiecie. Je˝eli na przyk∏ad dyskutujemy kwestie zwiàzane z ludzkim genomem, nie ka˝dy b´dzie wiedzia∏, co to jest i jakà gra rol´.
Dobrym ruchem by∏oby wi´c przypomnienie na poczàtku,
˝e cia∏o tworzà tysiàce miliardów komórek, a w ka˝dej
z nich jest zawarty kod genetyczny, dzia∏ajàcy jak rodzaj
„instrukcji”.

Przejrzyste poj´cia
Je˝eli jest jakiÊ ma∏y sekret w dziedzinie promowania
nauki, to jest nim umiej´tnoÊç uzyskania jednej interpretacji. W prezentacji powinna istnieç jedna, ∏àczàca
ca∏oÊç idea, spójna z wymaganiami stawianymi przez
wyznaczone cele i specyfik´ odbiorców. Taka idea przewodnia dzia∏a jak filtr informacji, sprawiajàc, ˝e ca∏y
dyskurs obraca si´ wokó∏ jednej interpretacji. Na przyk∏ad mówiàc o ˝yciu gwiazd, mo˝emy, pomijajàc inne
zagadnienia, skupiç si´ na znaczeniu masy jako czynnika
pozwalajàcego przewidzieç ich przysz∏oÊç,

Ka˝da mapa musi zaczynaç si´ od czegoÊ znajomego.
Od tego punktu mo˝na zmierzaç w stron´ sedna wyjaÊnienia.
Ostrze˝enia
Czasem to, co prezentuje si´ odbiorcom, bywa szczególnie
niezwyk∏e, trudne lub oddalone od codziennoÊci. W takich
przypadkach lepiej jest ostrzec odbiorców, prezentujàc
im zagadnienie jako podró˝ na nieznany, lecz ekscytujàcy
làd. Mo˝e tak byç, gdy wyjaÊniamy, jak przez transformacj´ energii w materi´ tworzone sà w akceleratorze
nowe czàsteczki); mo˝na pokazaç, ˝e tak dzia∏a s∏ynna
formu∏a Einsteina, E=mc2. Wymagamy tu od odbiorców
ma∏ego aktu wiary, ale mo˝na przecie˝ im przypomnieç,
˝e odwrotna transformacja zachodzi w momencie wybuchu
bomby atomowej.

WyjaÊnienia
Ile powinniÊmy wyjaÊniaç? Trzeba wyjaÊniç wszystko,
co niezb´dne do zrozumienia tematu lub sprawienia,
˝e przekaz b´dzie przekonujàcy, ale nic wi´cej.
Nale˝y oprzeç si´ pokusie mówienia o tak wielu
rzeczach, jak tylko si´ da. U odbiorców najbardziej
ograniczonym zasobem, zaraz po uwadze, jest energia
poznawcza.

Terminy i poj´cia
JeÊli to mo˝liwe, unikajmy terminów technicznych.
Umo˝liwiajà one specjalistom komunikowanie si´
w sposób bardziej precyzyjny i oszcz´dny, sà u˝yteczne
dla nich oraz w edukacji ludzi, którzy majà si´ staç tym,
kim sà oni, na przyk∏ad dla studentów uniwersytetu.

Na ile upraszczaç?
Za ka˝dym razem gdy anga˝ujemy si´ w promowanie
nauki, niezb´dny jest kompromis, a wi´c utrata cz´Êci
z∏o˝onoÊci lub wagi zagadnienia. Aby zobaczyç, na ile
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k∏adów odnoszàcych si´ do codziennych doÊwiadczeƒ.
Gdy wyjaÊniamy badania nad zapobieganiem tworzeniu
si´ nowych naczyƒ krwionoÊnych w nowotworach,
mo˝emy mówiç o „odcinaniu dostaw”. Czàsteczki
atomowe stajà si´ „ma∏ymi kulkami”. Nale˝y jednak
unikaç trywializmów.
Odkrycia

Ale w komunikacji z spo∏eczeƒstwem lepiej nie stosowaç
terminów technicznych, nawet gdy sà opatrzone
definicjà.
Kryterium, które pozwala zdecydowaç, czy u˝yjemy terminu technicznego, jest jego u˝ytecznoÊç, a ÊciÊle rzecz
bioràc, kwestia, czy b´dzie cz´sto u˝ywany w przysz∏oÊci
przez nas lub przez odbiorców. Aby uniknàç mno˝enia
problemów, lepiej wyjaÊniç terminy i poj´cia, nawet je˝eli
sà dla odbiorców banalne, gdy˝ zwykle ich wiedza o danym
zjawisku nie jest pe∏na. Takimi terminami sà na przyk∏ad
„DNA”, „dobór naturalny”, „teoria naukowa”, „system
immunologiczny”. Nigdy nie zak∏adajmy, ˝e odbiorcy
wiedzà coÊ, czego majà prawo nie wiedzieç. Z tego
samego wzgl´du lepiej nigdy (lub niemal nigdy) nie
u˝ywaç matematyki; prawie w ogóle nie spotkamy
jej w ksià˝kach popularnonaukowych.

Szczególnie efektywnà strategià, która ∏atwo daje si´ po∏àczyç z narracjà, jest prowadzenie odbiorców przez kolejne
stadia wiodàce do odkrycia. Aby wyjaÊniç, ˝e materia
zbudowana jest z atomów, mo˝na zaczàç od Daltona
i dojÊç do atomów „fotografowanych” przez mikroskop
tunelowy, u˝ywajàc Einsteinowskiego wyjaÊnienia ruchów
Browna. W takim przypadku autor wystàpienia jest
„moderatorem”, który dostarcza po kolei niezb´dnych
elementów, aby odbiorcy doszli do konkluzji sami.

Przyk∏ady

Eksperymenty

Zazwyczaj konkretne kwestie sà ∏atwiej komunikowalne
ni˝ abstrakcje. Dlatego tak wczeÊnie, jak to tylko mo˝liwe,
powinniÊmy dostarczaç przyk∏adów. Przewidzenie erupcji Etny pozwala zrozumieç, jak monitoruje si´ wulkany.
Demonstracja pozwala „zobaczyç” ogólne poj´cia,
podobieƒstwa lub ró˝nice. WieloÊç przypadków mo˝e
pomóc, ale trzeba byç ostro˝nym; jeden przyk∏ad wyjaÊnia, dwa porzàdkujà, trzy umieszczajà w kontekÊcie,
ale cztery to ju˝ spis treÊci.

Gdy mamy przedstawiç coÊ, w co trudno uwierzyç
na s∏owo, eksperyment mo˝e byç u˝yteczny; zarówno
prawdziwy, jak wy∏àcznie myÊlowy.
„Scientific American” zamieÊci∏ na przyk∏ad artyku∏ o eksperymencie dotyczàcym hipnozy wraz ze zdj´ciami (i filmem na stronie www) z sesji hipnozy, w której uczestniczyli cz∏onkowie redakcji. Przyk∏ady eksperymentu czysto
myÊlowego sà na przyk∏ad eksperyment Einsteina z windà,
Schrodingera z kotem. Dzi´ki takim eksperymentom mo˝na
obserwowaç niewidoczne fenomeny z uprzywilejowanego
punktu widzenia, konkretnie i bez wieloznacznoÊci metafor.
Najwa˝niejsza tu jest umiej´tnoÊç wczucia si´ w drugà
osob´ i ponowne sprawdzenie swej pracy pod kàtem
szarych stref. Niczego nie nale˝y traktowaç jako rzecz oczywistà. Niezb´dne jest przejrzenie pracy, próba przewidzenia
problemów, na które mo˝e si´ natknàç odbiorca, i ciàg∏e
zmierzanie do wi´kszej jasnoÊci wywodu.

Metafory
Bardzo wa˝nà cz´Êcià wyjaÊnienia jest metafora, figura
retoryczna, która zast´puje dane s∏owo lub wyra˝enie
innym, dostarczajàcym intuicyjnej analogii.
Jest szczególnie przydatna, gdy opisujemy zjawiska
niemo˝liwe do okreÊlenia za pomocà terminów lub przy-

❖
5.4 Co jeszcze warto wiedzieç o mediach
Warto wiedzieç, ˝e:
● gazety i czasopisma codzienne pozwalajà dotrzeç
do stosunkowo du˝ej grupy odbiorców. Co wa˝ne, informacje przekazywane za poÊrednictwem gazet docierajà
zarówno do innych naukowców – oni te˝ czytajà
gazety! – jak i osób spoza Êrodowiska naukowego,
● prasa stwarza mo˝liwoÊç okreÊlenia specyficznych
grup docelowych w zale˝noÊci od profilu gazety,
● informacje umieszczane w prasie majà stosunkowo
d∏ugie trwanie dzi´ki archiwom dost´pnym przez

Na zakoƒczenie tego rozdzia∏u przyjrzyjmy si´ raz jeszcze
najwa˝niejszym cechom mediów, z którymi b´dziemy
wspó∏pracowaç promujàc nauk´. Poni˝ej umieszczone
zosta∏y informacje, które mogà wp∏ywaç na styl wspó∏pracy z nimi przez Êrodowisko naukowe.
Wspó∏praca z prasà: zamieszczanie informacji
o prowadzanych badaniach i ich wynikach,
planowanych wydarzeniach promujàcych nauk´
i instytucj´
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do d∏ugich, mentorskich monologów i wysoki
poziom abstrakcji wypowiedzi.

Internet. Opublikowany tekst dost´pny jest zatem
zazwyczaj nie tylko w dniu publikacji, ale tak˝e,
dla zainteresowanych, przez wiele nast´pnych lat,
● wià˝e si´ z niewielkim kosztem finansowym przygotowaƒ: do instytucji naukowej nale˝y zazwyczaj
merytoryczne przygotowanie materia∏u, za jego form´
odpowiedzialna jest redakcja przyjmujàca tekst,

Telewizja: udzia∏ przedstawicieli nauki
w lokalnych i ogólnopolskich programach
informacyjnych
Warto wiedzieç, ˝e:
● ma najwi´kszà wÊród mediów si∏´ oddzia∏ywania
na odbiorców – ale nie musi to dotyczyç programów
informacyjnych nadawanych o ka˝dej porze dnia.
Nawiàzujàc wspó∏prac´ z telewizjà, warto wiedzieç,
jaka jest oglàdalnoÊç i grupa widzów danego
programu,
● nawet najbardziej niszowy program daje bardzo du˝à
liczb´ odbiorców, nie zawsze jednak nale˝à oni
do grupy, na której nam najbardziej zale˝y,
● telewizja daje mo˝liwoÊç wykorzystania walorów
s∏owa mówionego i obrazu. JeÊli chcemy z nià
wspó∏pracowaç, musimy zapewniç dziennikarzom
obraz, czyli interesujàce dla widza t∏o wypowiedzi.
Warto pami´taç, ˝e biurko, sala wyk∏adowa czy pomieszczenia biblioteki rzadko spe∏niajà ten warunek,

ale:
● nie ka˝da informacja istotna z punktu widzenia nauki jest wa˝na i atrakcyjna z punktu widzenia redakcji i czytelnika. Nie ma sensu obra˝aç si´ na media,
warto natomiast spotkaç si´ z redaktorem i porozmawiaç o mo˝liwoÊci wspó∏pracy w przysz∏oÊci,
● wspó∏praca z prasà wymaga sporej wiedzy o tym,
jaka jest specyfika konkretnych tytu∏ów i dzia∏ów
i jakie sà obszary specjalizacji samych dziennikarzy.
Bez tej wiedzy wysi∏ki na rzecz zamieszczenia informacji cz´sto skazane sà na pora˝k´,
● warto obejrzeç konkretny numer danej gazety i zaznaczyç informacje podobne w charakterze do tej,
którà zamierzamy zamieÊciç. JeÊli mamy z tym trudnoÊç, mo˝e to oznaczaç, ze warto nawiàzaç wspó∏prac´ z innym tytu∏em.

ale:
● informacje podawane przez telewizj´ cz´sto odbierane sà przy niskim poziomie uwagi, co sprawia,
˝e ludzie natychmiast je zapominajà,
● telewizja koncentruje si´ zazwyczaj na informacjach
najbardziej aktualnych i atrakcyjnych; wydarzenia
naukowe rzadko majà taki charakter,
● czas emisji materia∏ów jest na ogó∏ bardzo krótki,
co nak∏ada na osob´ przekazujàcà informacje wymóg
szczególnie starannego przygotowania do wystàpienia,
● dost´p do telewizji i jej dziennikarzy jest zazwyczaj
doÊç trudny i wià˝e si´ z koniecznoÊcià dostosowywania si´ do jej specyficznych wymagaƒ czasowych.
Przyjazd ekipy telewizyjnej na konferencj´ lub inne
wydarzenie najcz´Êciej wymaga podporzàdkowania
przebiegu wydarzenia potrzebom programu.

Radio: zamieszczanie informacji o prowadzanych
badaniach, osiàgni´ciach, planowanych wydarzeniach w serwisach informacyjnych
Warto wiedzieç, ˝e:
● radio daje mo˝liwoÊç szybkiego przekazu „na ˝ywo”
i tworzy wra˝enie bezpoÊredniego kontaktu z osobà,
która wyst´puje w danym programie,
● cz´sto wyd∏u˝ony dobowy czas emisji pozwala
zmieÊciç relatywnie du˝à liczb´ informacji lub wielokrotnie je powtarzaç,
● radio dociera jednoczeÊnie i szybko do du˝ej
publicznoÊci i cz´sto, w programach z udzia∏em s∏uchaczy, daje mo˝liwoÊç nawiàzania z nimi kontaktu,
ale:
● radio wymaga informacji prostych i bardzo atrakcyjnych – chyba ˝e uda nam si´ dotrzeç do programu
o nauce,
● czas podawania informacji jest zale˝ny od mo˝liwoÊci
i struktury programów danej stacji – odbiorcy nie
mogà wybraç, czego s∏uchaç wczeÊniej,
● nadany przekaz zazwyczaj szybko umyka – to, co nie zostaje w pami´ci, nie mo˝e zostaç przywo∏ane ponownie,
● radio wymaga ˝ywego i prostego j´zyka wypowiedzi. Wielu dziennikarzy obawia si´ zapraszaç
naukowców do studia: zniech´ca ich sk∏onnoÊç
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6 Jak si´ promuje nauk´: przyk∏ady dobrych praktyk
6.1

Tendencje w promocji nauki
nie atomowe, których szeroko zakrojona akcja informacyjna, oparta mi´dzy innymi na regularnie organizowanych dniach otwartych, pozwoli∏a na zdobycie
spo∏ecznego poparcia dla wykorzystywania przemys∏u jàdrowego jako g∏ównego êród∏a energii. Innym
dobrym przyk∏adem jest niemiecka inicjatywa Maedchen Zukunfstag, wykorzystujàca dni otwartych
drzwi w centrach naukowych na promowanie kariery
naukowej wÊród dziewczàt, zgodnie z europejskim
trendem zwi´kszania obecnoÊci kobiet w nauce.
Do komunikowania si´ twórców i odbiorców nauki
wykorzystywane sà tak˝e interaktywne witryny internetowe instytucji naukowych, portale popularnonaukowe oraz fora i czaty internetowe, a stosowanie
nowoczesnych technologii informacyjnych nie wyklucza w tym przypadku bezpoÊrednioÊci kontaktu.
● Nowoczesne nauczanie oparte na zasadzie „hands-on-science”, czyli poznawaniu nauki poprzez samodzielne eksperymentowanie, obserwowanie zjawisk
i urzàdzeƒ w dzia∏aniu, podczas festiwali nauki,
w interaktywnych centrach nauki (czyli nowoczesnych muzeach nauki, w których zwiedzajàcy aktywnie
uczestniczy w ekspozycji) oraz w internecie –
na przyk∏ad wiele portali popularnonaukowych proponuje wirtualne wykonywanie doÊwiadczeƒ naukowych.
● W Êrodowisku naukowym krajów Europy Zachodniej
powszechne jest ju˝ przekonanie, ˝e regularne
komunikowanie si´ z otoczeniem i informowanie
o osiàgni´ciach badawczych jest istotnym elementem dzia∏aƒ public relations instytucji naukowych.
Konieczne jest stopniowe budowanie takiego przekonania tak˝e w polskim Êrodowisku naukowym.
● Kolejnym krokiem jest wdra˝anie rozwiàzaƒ majàcych
na celu zwi´kszenie obecnoÊci nauki w mediach,
poprzez u∏atwianie przep∏ywu informacji z nauki
do mediów i rozwijanie regularnych kontaktów mi´dzy
przedstawicielami obu Êrodowisk. Aby u∏atwiç
dziennikarzom przygotowanie materia∏ów o nauce,
powstajà instytucje wyspecjalizowane w poÊredniczeniu mi´dzy mediami a naukowcami. Takà instytucjà jest na przyk∏ad UK Media Resource Service
(www.novartisfound.org.uk/mrs/MRSabout.htm).
Prowadzi ona baz´ danych zawierajàcà nazwiska
wiodàcych ekspertów w poszczególnych dziedzinach nauki, którzy wyrazili ch´ç wspó∏pracy z mediami i majà niezb´dne do niej kompetencje komunikacyjne. Innym rodzajem instytucji poÊredniczàcych
mi´dzy naukà a mediami sà internetowe biura
prasowe, na przyk∏ad AlphaGalileo (www.alphagalileo.org) lub EurekAlert! (www.eurekalert.org).

Planujàc w∏asnà aktywnoÊç informacyjno-promocyjnà,
warto wiedzieç, jakie sà tendencje w promocji nauki
w innych krajach. Wiele z nich znajduje si´ w przygotowanym przez OÊrodek Przetwarzania Informacji opracowaniu Upowszechnianie i popularyzacja nauki w krajach
Europy Zachodniej i w Polsce, wykonanym w roku 2004
w ramach dzia∏alnoÊci statutowej. Zebrano tu przyk∏ady
praktycznych inicjatyw w zakresie upowszechniania
nauki, których analiza pozwala na wyodr´bnienie wspólnych dla omawianych krajów trendów. Obserwacja
europejskich tendencji w zakresie upowszechniania nauki
sugeruje nast´pujàce kierunki rozwoju tej dzia∏alnoÊci:
● Równoleg∏y rozwój si´ ró˝nych form upowszechniania,
popularyzacji i promocji nauki w spo∏eczeƒstwie,
skierowanych do ró˝nych grup odbiorców i ukierunkowanych na ró˝ne krótko- i d∏ugoterminowe
rezultaty, ale jednoczeÊnie komplementarne wobec
siebie nawzajem.
● Po∏o˝enie nacisku na organizacj´ bezpoÊrednich
spotkaƒ naukowców ze spo∏eczeƒstwem, b´dàcych
okazjà nie tylko do przekazywania wiedzy, ale tak˝e
do dialogu twórców i odbiorców nauki. BezpoÊrednie spotkania przyczyniajà si´ do obalenia stereotypu
o hermetycznoÊci nauki, niedost´pnej dla zwyk∏ych
ludzi i niezainteresowanej ich opiniami. Uznanym
rodzajem takich spotkaƒ jest ruch festiwali nauki,
b´dàcy wynikiem nowego spojrzenia na dzia∏alnoÊç
popularyzatorskà i przekonania, ˝e ludyczna forma
nie odejmuje nauce presti˝u. Ciekawym sposobem
rozszerzenia idei festiwalu poza ograniczone w czasie
wydarzenie sà na przyk∏ad kawiarnie naukowe, czyli
organizowane ze sta∏à cz´stotliwoÊcià spotkania
w miejscach publicznych (jak bary czy sieci handlowe),
umo˝liwiajàce nieformalnà dyskusj´ na aktualne
tematy naukowe istotne dla ˝ycia spo∏eczeƒstwa
i budzàce silne emocje. Przyk∏adem bardziej tradycyjnych w formie, ale równie cennych dzia∏aƒ popularyzatorskich sà wyk∏ady otwarte organizowane
przez instytucje naukowe, zw∏aszcza uczelnie, dla
spo∏ecznoÊci pozaakademickiej. Nie mo˝na przeceniç
korzyÊci, jakie przynosi organizowanie w instytucjach naukowych dni otwartych dla publicznoÊci,
podczas których goÊcie mogà zwiedzaç pracownie,
laboratoria i obserwowaç naukowców przy pracy.
Oprócz dzielenia si´ wiedzà spotkania takie pozwalajà budowaç korzystny wizerunek pracy naukowej
i poszczególnych instytucji. Dobrym przyk∏adem wykorzystania dni otwartych do przekonania spo∏eczeƒstwa do okreÊlonej idei sà francuskie elektrow-
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nauk´ na noÊnikach reklamy zewn´trznej czy
w obiektach u˝ytecznoÊci publicznej. Doskona∏ym
przyk∏adem jest kampania „Ticket d’Archim¯de”,
której kolejne etapy by∏y organizowane w rejonie paryskim we Francji w latach 1997–2001 przez Centre
de Vulgarisation de la Connaissance (www.cvc.u-psud.fr). Kampania polega∏a na prezentowaniu
na stacjach metra utrzymanych w ˝artobliwej konwencji plakatów, wyjaÊniajàcych naukowe podstawy
obserwowanych codziennie zjawisk. Oderwanie popularyzowania nauki od kontekstu edukacyjnego
i medialnego sprawia, ˝e przekaz trafia równie˝
do osób nieszukajàcych aktywnie informacji o nauce
i wzbudza du˝e zainteresowanie odbiorców.

W obu serwisach przedstawiciele instytucji naukowych mogà zamieszczaç informacje prasowe o swoich
osiàgni´ciach badawczych, publikacjach i wydarzeniach ze Êwiata nauki. Portale te sà narz´dziem u˝ytecznym zarówno dla dziennikarzy, którzy mogà
znaleêç tam temat na materia∏ prasowy, jak i dla
osób odpowiedzialnych za dzia∏ania public relations
w instytucjach naukowych, które mogà w tani i skuteczny sposób rozpowszechniaç informacje o dzia∏alnoÊci naukowej. Nawiàzaniu kontaktów mi´dzy
naukowcami i dziennikarzami oraz poznaniu specyfiki
obu zawodów s∏u˝à programy wymiany zawodowej
(np. organizowane przez AJSPI we Francji czy CPUS
w Wielkiej Brytanii). Uczestnicy sp´dzajà jeden lub
kilka tygodni w Êrodowisku zawodowym, którego
nie znajà – dziennikarze w laboratoriach lub ekipie
badawczej, a naukowcy w redakcji, wspó∏pracujàc
w przygotowaniu materia∏u dziennikarskiego.
UÊwiadomienie sobie, jak ró˝nià si´ zadania
naukowca i dziennikarza, i poznanie mechanizmów
pracy w obu zawodach jest kluczem do bardziej
efektywnej wspó∏pracy. Podobne rezultaty daje
prowadzenie szkoleƒ z zakresu komunikacji spo∏ecznej
dla naukowców.

● Obserwuje si´ dà˝enie do ró˝nicowania i indywidualizacji przekazów upowszechniajàcych nauk´
w zale˝noÊci od potrzeb poszczególnych grup
odbiorców. Ta tendencja jest dobrze widoczna
na przyk∏ad w przypadku internetowych portali
popularnonaukowych. Najbardziej kompleksowe
portale ∏àczà na poszczególnych podstronach informacje opracowane w ró˝ny sposób (dzienniki
naukowe, encyklopedie wiedzy, dossiers tematyczne,
raporty poÊwi´cone aktualnym tematom, fora, poradniki, pytania do ekspertów) i dla ró˝nych grup
odbiorców (z podstawowà i szerokà wiedzà, z ró˝nych
grup wiekowych).

● Aby dotrzeç do masowego odbiorcy z przekazem
upowszechniajàcym nauk´, nadawcy stosujà tak˝e
niestandardowe narz´dzia i kana∏y przekazu,
na przyk∏ad umieszczajàc komunikaty popularyzujàce

❖
6.2 Przyk∏ady zagraniczne
6.2.1 University of Virginia
www.virginia.edu:

Dodatkowo w ramach Virginia Gateway, szeroko zakrojonego programu badawczego, Biuro wspiera pracowników naukowych Uniwersytetu, lokalne firmy oraz inwestorów w procesie komercjalizacji dorobku naukowego
wypracowanego przez badaczy z University of Virginia.
Zespó∏ Us∏ug Publicznych w Biurze Prorektora sponsoruje
seri´ wyk∏adów „Zaanga˝uj umys∏”. Sà one okazjà
do spotkania si´ czo∏owych badaczy U. Va. ze spo∏ecznoÊcià lokalnà.

Badania prowadzone przez University of Virginia (U. Va.)
sà prezentowane w publikacjach pracowników uczelni
w czasopismach i ksià˝kach naukowych, a tak˝e poprzez
publikacje uniwersyteckie o charakterze innym ni˝ publikowanie wyników badaƒ w piÊmiennictwie naukowym,
w tym regularnie aktualizowanà stron´ internetowà,
elektroniczny newsletter oraz w∏asne publikacje ka˝dej
z dziesi´ciu jednostek akademickich. Placówka zajmuje
wysokie, 30 miejsce w Êwiatowym rankingu uczelni
wy˝szych – TOP 3000 Universities.

Wydzia∏ Medyczny U. Va. przeprowadza ró˝norodne
badania kliniczne, których wyniki majà na celu zwi´kszenie
ÊwiadomoÊci zdrowotnej spo∏eczeƒstwa.

Biuro Prorektora ds. Badaƒ i Studiów Podyplomowych
opracowuje dost´pny online raport, Research News oraz
Explorations, publikowany dwa razy w roku w wersji
elektronicznej i drukowanej. Zawiera on opis najwa˝niejszych problemów badawczych oraz przedstawia sylwetki czo∏owych naukowców pracujàcych w University of
Virginia.

Zespó∏ ds. Kontaktów z Firmami i Fundacjami w Biurze
Rozwoju Uniwersytetu wspiera wspó∏prac´ badawczà
uczelni i biznesu oraz promuje wzajemnà wymian´
kontaktów mi´dzy nimi, w tym praktyki studenckie oraz
realizacj´ studenckich projektów badawczych.
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Uniwersytet poszukuje mo˝liwoÊci ∏àczenia swoich
inicjatyw komercjalizacji technologii z przedsi´wzi´ciami
podejmowanymi przez spo∏ecznoÊç lokalnà. W celu
przenoszenia badaƒ akademickich do sfery publicznej
tworzy partnerstwa z organizacjami promujàcymi
rozwój gospodarki, sektorem prywatnym, firmami us∏ugowymi opartymi na technologii oraz centrami rozwoju
ekonomicznego/biznesowego.

Day of Caring, czyli dnia, podczas którego ponad
2 tysiàce mieszkaƒców stanu podejmuje prac´ jako wolontariusze. Biuro Public Relations wspiera kontakty
z biznesem na trzy ró˝ne sposoby:

Kontakty te przynoszà rozleg∏e korzyÊci zarówno
Uniwersytetowi, jak i spo∏ecznoÊci. Sà to przede wszystkim
dodatkowe fundusze na wsparcie myÊli innowacyjnej,
mo˝liwoÊç udzielania konsultacji oraz praktyk studenckich,
rozpowszechnianie na szerszà skal´ najnowszych badaƒ
i tworzenie nowych mo˝liwoÊci biznesowych dla lokalnej
gospodarki.

Po drugie, organizuje dla lokalnych firm spotkania,
które s∏u˝à wymianie informacji oraz promocji
osiàgni´ç uczelni. Przyk∏adowo, biuro organizuje
okresowe spotkania z Corner Merchant – lokalnymi
w∏aÊcicielami i zarzàdcami nieruchomoÊci.

Po pierwsze, jego reprezentanci uczestniczà i wspierajà
wydarzenia organizowane przez Regionalnà Izb´
Gospodarczà Charlottesville.

Po trzecie, dystrybuuje comiesi´czny elektroniczny
newsletter dotyczàcy nowoÊci na U. Va. i projektów,
które mogà byç interesujàce dla biznesu. W biuletynie znajdujà si´ informacje o terminach najwa˝niejszych wydarzeƒ, a nawet meczów pi∏karskich. Biuro wysy∏a równie˝ e-maile z informacjami
o wydarzeniach i projektach, które mogà spowodowaç opóênienia w ruchu drogowym lub ha∏as.

Biuro Public Relations zajmuje si´ nawiàzywaniem
kontaktów mi´dzy Uniwersytetem a spo∏ecznoÊcià lokalnà
poprzez anga˝owanie si´ w ró˝ne inicjatywy, wychodzàce
mi´dzy innymi od organizacji lokalnych, organizacji pozarzàdowych, lokalnych szkó∏, lokalnego biznesu oraz
mieszkaƒców.

Poprawa relacji z dziennikarzami

Biuro odpowiedzialne jest równie˝ za dzia∏alnoÊç
spo∏ecznà uczelni. Promuje tak˝e dzia∏ania wolontariackie
poprzez kontaktowanie pracowników i studentów z odpowiednimi organizacjami pozarzàdowymi.

W procesie komunikacji z dziennikarzami dzia∏ public
relations University of Virginia stosowa∏ tradycyjne
metody informowania prasy, takie jak: przygotowywanie
i dystrybucja komunikatów prasowych czy zapraszanie
dziennikarzy na wybrane wyk∏ady. Po pewnym czasie
specjaliÊci od komunikowania zauwa˝yli, ˝e konwencja
oficjalnych spotkaƒ nie s∏u˝y efektywnemu porozumieniu mi´dzy naukowcami i dziennikarzami. Postanowili
wprowadziç zmiany do modelu komunikowania
si´ z prasà.
Cele
Zbudowanie faktycznego porozumienia mi´dzy
naukowcami a dziennikarzami. Dziennikarzom mieli
zyskaç okazj´ do lepszego zapoznania si´ z przedstawianà
tematykà i do bezpoÊredniego kontaktu z naukowcami.
Naukowcy zaÊ mieli nauczyç si´ czegoÊ wi´cej na temat
sposobu pracy reporterów, aby byli lepiej przygotowani
do przysz∏ych kontaktów z dziennikarzami.
Strategia komunikowania

G∏ówna dzia∏alnoÊç Biura dotyczy prowadzenia kampanii
The Commonwealth of Virginia, w ramach której osoby
pracujàce w stanie Virginia wspierajà wybranà organizacj´
charytatywnà. Ka˝dego roku za poÊrednictwem kampanii
pracownicy U. Va. hojnie wspierajà setki organizacji charytatywnych. Biuro koordynuje równie˝ udzia∏ Uniwersytetu w dorocznym United Way Laurence E. Richardson

W 1998 roku naukowcy z U. Va. przygotowali ekspertyz´
na temat stanu Êrodowiska na wschodnim wybrze˝u
USA. Uniwersytecki dzia∏ public relations postanowi∏
zorganizowaç dla dziennikarzy wycieczk´ study tour
na wybrze˝e, by dok∏adnie pokazaç, czego dotyczà
badania. W spotkaniu wzi´∏o udzia∏ siedmiu reporterów,
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nich 60 lat w seriach wydawniczych VTT zosta∏o wydanych przesz∏o 6400 publikacji. Ponad 900 z nich jest dost´pnych w internecie.

przedstawiciele w∏adz federalnych, konserwator przyrody
oraz oczywiÊcie naukowcy z U. Va. Wycieczka trwa∏a
pó∏tora dnia i taki by∏ w∏aÊciwy czas kontaktu reporterów
z dziennikarzami, którzy dopytywali o szczegó∏y prowadzonych badaƒ w trakcie lunchu, pontonowej wyprawy
po oceanie i w czasie kolacji.

Rejestr Publikacji VTT (JURE) zawiera odnoÊniki do publikacji wydawnictw VTT od 1943 roku oraz do innych publikacji dotyczàcych badaƒ zrealizowanych przez VTT
od 1984 roku. JURE jest pierwszym zarejestrowanym
w Finlandii katalogiem zgodnym z systemem OAI (Open
Archives Initiative).

Efekty
Wycieczka zaowocowa∏a pojawieniem si´ w mediach
pi´ciu relacji wraz z odniesieniem do ekspertyzy
przygotowanej przez uniwersyteckich naukowców.
Jednak zdaniem Biura Promocji, najwi´ksza korzyÊcià
by∏o nawiàzanie d∏ugotrwa∏ej relacji z dziennikarzami
specjalizujàcymi si´ w tematyce naukowej i Êrodowiska
naturalnego.

Rejestr Publikacji VTT zawiera informacje o artyku∏ach
wydanych w ramach serii VTT oraz o innych publikacjach
naukowców Centrum. W bazie zamieszczono te˝ linki
do artyku∏ów posiadajàcych wersje elektroniczne.
Rejestr zawiera aktualne informacje na temat wszystkich
publikacji pracowników VTT, zarówno naukowych,
jak i nienaukowych – takich jak artyku∏y, sprawozdania,
raporty i monografie. Obecnie baza zawiera
odsy∏acze do ponad 50 tysi´cy publikacji powsta∏ych
od 1943 roku.

6.2.2 Technical Research Centre of Finland – VTT
http://www.vtt.fi/
VTT – Fiƒskie Centrum Badaƒ Technicznych – jest najwi´kszà w Europie Pó∏nocnej organizacjà prowadzàcà
badania zlecone. W rankingu TOP 500 instytutów R&D
zajmuje 103 pozycj´.

Wszystkie aktualne oraz cz´Êç starszych publikacji
pochodzàcych z serii wydawniczych VTT sà dost´pne
w formacie PDF, jednak drukowanie niektórych publikacji
nie jest mo˝liwe.
VTT na bie˝àco organizuje ró˝nego typu wydarzenia naukowe – seminaria, prezentacje, wyk∏ady, zazwyczaj kilka w miesiàcu. Niektóre skierowane sà tylko do naukowców, inne zaÊ adresowane sà do ró˝nych Êrodowisk,
na przyk∏ad konferencja o mo˝liwoÊciach zastosowania
lasera w gospodarce (sierpieƒ 2007) obliczona jest
na zainteresowanie tematem studentów, przedsi´biorców i badaczy.
Najnowsze publikacje naukowe i dydaktyczne badaczy
z VTT dotyczà nast´pujàcych dziedzin:
● technologia informacyjno-komunikacyjna, elektronika,
● maszyny, materia∏y, in˝ynieria przemys∏owa,
● transport, ruch drogowy, logistyka,
● biotechnologia, przemys∏ ˝ywnoÊciowy, farmacja,
● przemys∏ celulozowo-papierniczy, przemys∏ chemiczny i ochrona Êrodowiska,
● budownictwo i urbanistyka,
● energetyka.

VTT przyk∏ada wielkà wag´ do efektywnego prezentowania otoczeniu (na poziomie lokalnym, krajowym i Êwiatowym) swych osiàgni´ç badawczych – koncentrujàc si´
na obiegu naukowym, ale nie ograniczajàc si´ do niego.
Zaawansowane technologicznie badania prowadzone
przez naukowców z VTT publikowane sà w fiƒskich i mi´dzynarodowych periodykach – zarówno naukowych, jak
i dydaktycznych, w wydawnictwach technicznych i handlowych, ksià˝kach, w materia∏ach pokonferencyjnych
oraz we w∏asnych seriach wydawniczych.

VTT prowadzi szerokà dzia∏alnoÊç wydawniczà, opracowujàc mi´dzy innymi:
● roczne przeglàdy VTT i magazyny klienckie:
– raport roczny – Przeglàd VTT,
– magazyny technologiczne i klienckie.
● „VTT Innozone” – magazyn technologii i innowacji.

Badacze z VTT publikujà oko∏o 2 tysi´cy artyku∏ów rocznie, których wi´kszoÊç ukazuje si´ w pismach naukowych lub jako materia∏y pokonferencyjne. W ciàgu ostat-
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nologicznych. Centrum w swoich dzia∏aniach jest
zorientowane na klienta, a poszczególne inicjatywy majà si´ przyczyniç do komercjalizacji finalnych produktów
badaƒ.

VTT regularnie organizuje seminaria i konferencje.
Cyklicznie – trzy razy w roku – publikuje te˝ newsletter,
który zawiera zestawienie informacji o najnowszych
odkryciach naukowców z VTT. Subskrybenci otrzymujà
wiadomoÊç e-mailowà z krótkà informacjà i linkiem
do konkretnej strony newslettera. Na szczególnà uwag´
zas∏uguje rozbudowany serwis informacyjny na stronie
www. Zawiera on mi´dzy innymi: ofert´ mo˝liwoÊci badawczych skierowanà do przedstawicieli biznesu, informacje o projektach i publikacje naukowe pracowników.

Media zapewniajà najlepsze dotarcie do opinii publicznej.
Jest to te˝ kana∏ komunikacji z partnerami Centrum. Ârodowisko naukowe Finlandii i ca∏ego Êwiata jest na bie˝àco informowane o inicjatywach i efektach pracy VTT.
To wa˝na cz´Êç dzia∏aƒ komunikacyjnych, bowiem projekty naukowców cz´sto prowadzone sà we wspó∏pracy
z innymi naukowcami. W interesie Centrum jest pozyskiwanie potencjalnych partnerów. Ewaluacja dzia∏aƒ
w odniesieniu do tych grup równie˝ wyglàda za ka˝dym
razem inaczej.

Strategia komunikacyjna
Promocjà informacji naukowej w fiƒskim instytucie VTT
zajmuje si´ osobna komórka odpowiedzialna za relacje
z otoczeniem. W procesie promocji komórka ta cz´sto
korzysta z us∏ug osób i firm spoza instytutu. Taktyka komunikacyjna dzia∏u PR polega na umiej´tnym prezentowaniu wyników badaƒ i odkryç dokonywanych przez
naukowców z VTT. ÂciÊle naukowa terminologia przek∏adana jest na przyst´pny dla przeci´tnego odbiorcy j´zyk
i prezentowana na ∏amach serwisu internetowego
Centrum. W ten sposób serwis www staje si´ platformà
prezentacji odkryç naukowych i wa˝nà bazà informacji
naukowej dla prasy i ekspertów.

Narz´dzia
Tygodniowo na stronie www Instytutu pojawia si´
oko∏o dwóch informacji o innowacyjnych technologiach
oferowanych przez naukowców z VTT. Informacje sà
obszerne, publikowane w j´zyku fiƒskim i angielskim.
Do artyku∏u do∏àczana jest te˝ baza zdj´ç zwiàzanych
z omawianym tematem.
Dzia∏ PR prowadzi intensywne relacje z mediami. Komunikaty sà za ka˝dym razem profilowane na u˝ytek konkretnych dzia∏ów w wybranych mediach. Dodatkowo
dzia∏ PR organizuje konferencje prasowe, ale czyni to
rzadko, gdy˝ zdaniem jego szefa, nie jest to najbardziej
efektywny sposób przekazywania informacji.
Najwa˝niejszym narz´dziem promocji osiàgni´ç VTT sà
spotkania indywidualne z potencjalnymi klientami. Tego
rodzaju inicjatywy przynoszà najwi´kszy efekt w postaci
wdro˝eƒ technologicznych i podpisanych kontraktów.
Centrum prezentuje si´ tak˝e na wi´kszà skal´, organizujàc lub wspó∏organizujàc seminaria, konferencje
i debaty eksperckie.

Procedura przygotowywania przekazu jest za ka˝dym
razem inna, aczkolwiek jej poczàtek jest zawsze taki sam.
Naukowiec zatrudniony w VTT zg∏asza swój projekt lub
wyniki badaƒ do dzia∏u PR. Na tym koƒczy si´ jego rola.
W∏adze Centrum wychodzà z za∏o˝enia, ˝e praca naukowa powinna byç jedynym zaj´ciem naukowca. Dzia∏ PR
podejmuje decyzj´, czy warto prezentowaç zg∏oszony
projekt na szerszym forum. Je˝eli decyzja jest pozytywna,
specjaliÊci od komunikacji rozpoczynajà proces planowania
strategii komunikacyjnej. Poniewa˝ ka˝da informacja jest
inna, strategia komunikowania zawsze dostosowuje si´
do potrzeb konkretnego komunikatu i grupy docelowej.

VTT nie stosuje technik p∏atnej reklamy. Osoby odpowiedzialne za komunikacj´ nie uwa˝ajà tego rodzaju aktywnoÊci promocyjnej za efektywny sposób dotarcia do w∏aÊciwych odbiorców.

Pierwsze dzia∏ania to przygotowanie komunikatu w zrozumia∏ym dla przeci´tnego odbiorcy j´zyku. Naczelnà
zasadà procesu komunikowania si´ VTT jest utrzymywanie relacji z partnerami i reagowanie na zg∏aszane przez
nich potrzeby.

6.2.3 European Organization for Nuclear
Research – CERN

Grupy docelowe

http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
European Organization for Nuclear Research – CERN – to
najwi´ksze na Êwiecie laboratorium fizyki czàstek elementarnych z siedzibà w Genewie. W jego pracach biorà
udzia∏ naukowcy z Austrii, Belgii, Bu∏garii, Czech, Danii,
Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, W´gier, W∏och, Holandii,
Norwegii, Polski, Portugalii, S∏owacji, Hiszpanii, Szwecji,
Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Indie, Izrael, Japonia, Rosja,
USA, Turcja, Komisja Europejska i UNESCO majà status

Najwa˝niejszymi grupami docelowymi VTT sà:
● biznes,
● media,
● naukowcy.
Biznes umieszczony zosta∏ na pierwszym miejscu, poniewa˝ rolà VTT jest dostarczanie na rynek innowacji tech-
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obserwatorów. Placówka zajmuje 8 miejsce w rankingu
TOP 500 instytutów R&D.

nego rodzaju spotkania naukowe oraz wycieczki
po CERN dla przedstawicieli firm.

Serwis internetowy ma trzy wersje j´zykowe: angielskà,
francuskà i niemieckà. Teksty napisane sà przyst´pnym
j´zykiem. Na uwag´ zas∏uguje atrakcyjnoÊç graficzna
strony.

Anio∏y i demony
European Organization for Nuclear Research to najbardziej znana na Êwiecie placówka zajmujàca si´ badaniem materii. Jej mi´dzynarodowy presti˝ wykorzysta∏
amerykaƒski powieÊciopisarz Dan Brown. W jego powieÊci
sensacyjnej spiskowa organizacja Iluminatów wykrada
z CERN antymateri´, by zniszczyç Watykan. Umiej´tne
po∏àczenie faktów z fikcjà i sukces powieÊci sprawi∏y,
˝e CERN znalaz∏ si´ w centrum zainteresowania szerokich kr´gów opinii spo∏ecznej. JednoczeÊnie pojawi∏a si´
potrzeba oddzielenia prawdy od fikcji literackiej. CERN
zdecydowa∏ si´ na stworzenie osobnego serwisu www
poÊwi´conego Anio∏om i demonom:
http://public.web.cern.ch/public/Content/Chapters/Spotlight/SpotlightAandD-en.html
Celem by∏o udzielenie odpowiedzi na lawinowo rosnàce
zapotrzebowanie na informacje po opublikowaniu powieÊci w USA i Europie. S∏u˝by komunikacyjne placówki
musia∏y przede wszystkim wyt∏umaczyç, ˝e CERN nie jest
uwik∏any w ˝aden spisek, a antymateria nie jest niebezpieczna. PoÊrednim celem by∏o równie˝ zaprezentowanie profilu dzia∏alnoÊci CERN i wzbudzenie zainteresowania placówkà.

Na stronie znajduje si´ osobny dzia∏ poÊwi´cony promocji
i kontaktom z mediami. W serwisie systematycznie ukazujà si´ komunikaty prasowe – oko∏o trzech miesi´cznie.
Udogodnieniem dla dziennikarzy jest baza zdj´ç i filmów do Êciàgni´cia. Tematem filmów dokumentalnych
sà odkrycia naukowe dokonane przez naukowców
CERN, sylwetki naukowców i historia placówki.
Placówka wydaje broszury promocyjne (np. zestawienie
najwa˝niejszych informacji o CERN) oraz biuletyn informacyjny w wersjach francuskiej i angielskiej (w najnowszym
wydaniu znajduje si´ zatytu∏owana Stars in his eyes relacja ze spaceru kosmicznego, który odby∏ jeden z by∏ych
pracowników CERN). W biuletynie zamieszczane sà nowe artyku∏y pracowników instytucji, informacje o seminariach i kursach.
Osobnà zak∏adk´ serwisu stanowi biblioteka materia∏ów
do pobrania. Dost´pne sà tam biuletyny, sprawozdania,
raporty i inne publikacje.
Informacje dla partnerów biznesowych znajdujà si´
w sekcji „Transfer technologii”. Jest to baza informacji
o projektach wdra˝anych na u˝ytek przemys∏u, opis
wspó∏pracy z firmami przemys∏owymi, prezentacja
struktury placówki oraz specjalny newsletter. CERN udost´pnia tak˝e list´ swoich dotychczasowych klientów.
Odwiedzajàcy serwis mogà wziàç udzia∏ w ankiecie
badajàcej zapotrzebowanie na us∏ugi placówki.
Oprócz aktywnoÊci w przestrzeni wirtualnej pracownicy
placówki organizujà tak˝e konferencje, sympozja i ró˝-

Serwis by∏ adresowany g∏ównie do dwóch grup docelowych:
● opinii publicznej – zw∏aszcza dociekliwych czytelników powieÊci Browna,
● mediów – wielu dziennikarzy opisujàcych fenomen
popularnoÊci Anio∏ów i demonów korzysta∏o z serwisu jako bazy êród∏owej do przygotowania swoich
artyku∏ów.
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cych swojà wiedz´ na powszechnych stereotypach.
Umo˝liwienie kontaktu z naukowymi autorytetami
w danej dziedzinie u∏atwia równie˝ prac´ dziennikarzom, którzy majà szybki dost´p do wiarygodnego
êród∏a informacji.

Komunikacja by∏a w ca∏oÊci oparta na osobnym serwisie
internetowym zamieszczonym na stronie CERN. Unikatowym elementem podnoszàcym zainteresowanie
serwisem by∏a popularnoÊç powieÊci.
Serwis mia∏ charakter zarazem informacyjny i interakcyjny.
Zgodnie z przyj´tà strategià prezentowania prawdziwych informacji na temat CERN i wyt∏umienia niepokoju
zwiàzanego z tematem antymaterii jego najwa˝niejszymi
elementami by∏y:

Celem by∏o umo˝liwienie szerokiej rzeszy odbiorców
kontaktu z naukowcami CERN. Celem poÊrednim by∏o
stworzenie bazy najcz´Êciej zadawanych pytaƒ, by dowiedzieç si´, które aspekty dzia∏alnoÊci placówki sà najbardziej interesujàce dla otoczenia.

● wywiad z ekspertem – fizykiem CERN, który zdaniem
twórców serwisu móg∏ byç dla Dana Browna pierwowzorem postaci naukowca opisywanej w ksià˝ce,
● prawda/fa∏sz – ilustrowany blok informacyjny wyjaÊniajàcy, co jest prawdà, a co fa∏szem w ksià˝ce,
w którym weryfikowane by∏y ró˝ne wàtki pojawiajàce
si´ w powieÊci, na przyk∏ad:

W tym projekcie dzia∏ania informacyjne skierowane by∏y
do szerokiej opinii publicznej.
Przedsi´wzi´cie by∏o w ca∏oÊci oparte na osobnym serwisie
internetowym zamieszczonym na stronie CERN.
http://public.web.cern.ch/public/Content/Chapters/AskAnExpert/AskAnExpert-en.html

W ksià˝ce g∏ówny bohater zosta∏ przetransportowany
z Bostonu do Genewy w ciàgu godziny na pok∏adzie
samolotu CERN. W rzeczywistoÊci CERN nie dysponuje ˝adnym samolotem.
Naukowcy z CERN nie walczà ze stresem, unoszàc
si´ swobodnie w tunelach powietrznych. Mo˝na ich
raczej spotkaç biegajàcych po okolicy lub je˝d˝àcych
na nartach w pobliskich górach.
W ksià˝ce Dan Brown wspomina zgodnie z prawdà,
˝e www zosta∏o wynalezione przez naukowca
z CERN w 1989 roku.

Serwis stanowi rozbudowanà platform´ komunikacyjnà
w formule FAQ. Strona podzielona jest na nast´pujàce
dzia∏y:
● eksperymenty w CERN,
● ˝ycie w CERN,
● fizyka czàsteczek,
● dzisiejsza teoria, jutrzejsza fizyka.
Najwa˝niejszym elementem serwisu jest modu∏ umo˝liwiajàcy bezpoÊrednie zadawanie pytaƒ naukowcom
drogà e-mailowà.

● FAQ (Frequently Asked Questions) – najcz´Êciej
zadawane pytania:
Czy CERN istnieje? Tak, jest zlokalizowany w okolicach miasta Meyrin. Czy antymateria istnieje? Tak,
antymateria, której idea si´ga roku 1928, jest produkowana w CERN.
Ka˝dego miesiàca serwis odwiedza∏o przeci´tnie 250 tysi´cy u˝ytkowników. W amerykaƒskich i europejskich
mediach pojawi∏a si´ ogromna iloÊç informacji na temat
CERN. CERN nie prowadzi∏ na bie˝àco monitoringu
mediów. Zdaniem przedstawiciela s∏u˝b komunikacyjnych
placówki, liczba materia∏ów prasowych dotyczàca serwisu
CERN poÊwi´conego Anio∏om i demonom by∏a trudna
do oszacowania.
Zapytaj eksperta

Najwa˝niejszym rezultatem by∏ nap∏yw ogromnej liczby
pytaƒ (placówka nie dysponuje danymi na temat ich dok∏adnej liczby). Dzi´ki temu komórka PR CERN-u zdoby∏a
unikatowà wiedz´ o otoczeniu placówki i wykorzysta∏a
jà do lepszego profilowania swoich komunikatów.

Zdaniem specjalistów od komunikacji z CERN, nic nie
jest tak dobrym narz´dziem komunikowania si´
z otoczeniem jak bezpoÊredni kontakt z autentycznym naukowcem. Jest to wa˝ne zarówno z punktu
widzenia pasjonatów dziedziny, jak i laików opierajà-

59

Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk

6

● przemówienia prezesa Stowarzyszenia adresowane
do opinii publicznej i do decydentów, partii politycznych oraz innych organizacji,
● komentarze i oÊwiadczenia Stowarzyszenia dotyczàce wybranych zagadnieƒ zwiàzanych z rozwojem
nauki w Niemczech i w Europie,
● broszury i inne publikacje regularnie wydawane
przez placówk´ dost´pne do Êciàgni´cia w formacie
PDF – na przyk∏ad Wytyczne do transferu wiedzy
i technologii,
● perspektywy badawcze – plany badawcze na najbli˝szà przysz∏oÊç.

6.2.4 Max-Planck Gesellschaft
http://www.mpg.de/
Stowarzyszenie Max-Planck to niezale˝na organizacja
badawcza dzia∏ajàca na rzecz rozwoju nauki. Stowarzyszenie wspiera i promuje badania prowadzone w jego
w∏asnych instytutach. W rankingu TOP 500 instytutów
R&D zajmuje bardzo wysokà, 5 pozycj´.

Serwis zawiera bogate zbiory multimediów. Stowarzyszenie produkuje krótkie filmy dokumentalne relacjonujàce prace badawcze prowadzone w poszczególnych
instytutach. Na stronie dost´pnych jest ich ponad 100.
Dwa razy w roku ukazujà si´ magazyny tematyczne
skierowane do nauczycieli i uczniów szkó∏ Êrednich:
„Biomas” (traktujàcy o naukach biologicznych), „Geomax” (traktujàcy o geografii) oraz „Techmax” (prezentujàcy zagadnienia z dziedziny chemii).
Stowarzyszenie organizuje te˝ wystawy zwiàzane z konkretnymi zagadnieniami naukowymi, na przyk∏ad Max
Planck – ˝ycie, praca, osobowoÊç, zorganizowana
w 50 rocznic´ Êmierci naukowca.
Bardzo rozbudowany serwis www dost´pny jest
w dwóch wersjach j´zykowych – angielskiej i niemieckiej.
Osobne zak∏adki menu poÊwi´cone sà obszarom badawczym i wynikom badaƒ. Strona jest przyjazna dla
u˝ytkownika i ∏atwa w nawigacji. W dziale prasowym
(press release) mo˝liwe jest szybkie wyszukiwanie konkretnych komunikatów prasowych. Osobne miejsce
zajmuje opis Stowarzyszenia, jego infrastruktury i prowadzonych tam projektów.

Nauka w dialogu – Wissenschaft im Dialog
Stowarzyszenie Maxa-Planck prowadzi aktywna polityk´
komunikacyjnà na ca∏ym Êwiecie. Jej g∏ównym celem jest
pozyskiwanie nowych partnerów do prowadzonych
i planowanych projektów badawczych. Najwi´kszym
przedsi´wzi´ciem promocyjnym, w które mocno
zaanga˝owani sà przedstawiciele Stowarzyszenia,
jest wspólna inicjatywa niemieckiego Êrodowiska
naukowego – Wiessenschaft im Dialog (WiD; Nauka
w Dialogu).

Na stronie dost´pny jest wirtualny magazyn „Research
Vistas”, który zawiera comiesi´czne podsumowanie
wyników badaƒ prowadzonych przez naukowców
z Max-Planck. Do pobrania dost´pnych jest kilka jego
numerów.
W sekcji „Dokumenty” u˝ytkownik mo˝e znaleêç:

Dzia∏alnoÊç naukowo badawcza w Niemczech jest
na bardzo zaawansowanym poziomie. Rynek badawczy
od dawna ju˝ dostrzega korzyÊci p∏ynàce z komunikowania o swojej dzia∏alnoÊci i komercjalizacji wyników
badaƒ. AktywnoÊç promocyjna ogranicza∏a si´ jednak
g∏ównie do biznesu. W ostatnich latach obawy
niektórych niemieckich naukowców wzbudzi∏a zbytnia
hermetyzacja Êrodowiska, które reprezentowali. Pojawi∏a
si´ potrzeba nawiàzania bli˝szych relacji z wi´ksza liczbà
grup spo∏ecznych. Mia∏o to doprowadziç do lepszego
zrozumienia si´ naukowców, opinii spo∏ecznej i biznesu.
Przedstawiciele najwi´kszych niemieckich oÊrodków
naukowych postanowili wi´c stworzyç p∏aszczyzn´
porozumienia: Wiessenschaft im Dialog

● komunikaty prasowe – cztery do pi´ciu miesi´cznie.
Informacje dotyczà odkryç naukowych dokonanych
przez naukowców z instytutów Stowarzyszenia. Napisane sà przyst´pnym j´zykiem, czasami opatrzone
sà te˝ infografikà,
● Jahrbuch – publikowany wy∏àcznie w j´zyku niemieckim wykaz aktualnych wyników badaƒ prowadzonych przez instytuty,
● raport roczny dokumentujàcy aktywnoÊç Stowarzyszenia,
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6.3 Przyk∏ady polskie
6.3.1 Codzienna wartoÊç filozofii – Debaty
Tischnerowskie www.erazm.uw.edu.pl

noÊç. WÊród panelistów z Polski byli mi´dzy innymi:
Leszek Ko∏akowski, Jerzy Szacki – profesor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ks. Adam Boniecki – redaktor
naczelny „Tygodnika Powszechnego”, Wiktor Osiatyƒski
– profesor prawa, Janusz Tazbir – historyk. Âwiat sztuki
reprezentowali dotychczas mi´dzy innymi: Grzegorz Jarzyna i Kazimierz Kutz. Z grona polityków w Debatach
uczestniczyli mi´dzy innymi Bronis∏aw Geremek, Tadeusz
Mazowiecki, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Andrzej Olechowski, Bogdan Borusewicz, Danuta Hübner, Rados∏aw
Sikorski, Marek Borowski, Lech Kaczyƒski, Jan Maria Rokita. WÊród goÊci z zagranicy byli mi´dzy innymi Joschka Fischer, Giuliano Mato – minister spraw wewn´trznych W∏och, Kurt Biedenkopf – rzecznik bezrobotnych
przy rzàdzie Republiki Federalnej Niemiec, Ralf Dahrendorf – cz∏onek Izby Lordów, profesor socjologii, by∏y rektor London School of Economics, oraz John Gray, jeden
z najbardziej znanych filozofów polityki.

Pomys∏ ten mo˝na streÊciç w jednym zdaniu: pokazaç
szerokiej publicznoÊci wartoÊç debat filozoficznych prowadzonych przez wybitnych myÊlicieli i polityków, wskazujàc zwiàzek poruszanych kwestii z wa˝nymi zjawiskami i dylematami ˝ycia publicznego. Celem Debat jest
przeniesienie poziomu debaty publicznej w Polsce
na wy˝szy poziom abstrakcji. Podstawowe za∏o˝enia
strategii przyj´tej przez Instytut Nauk o Cz∏owieku
z Wiednia oraz Katedr´ im. Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu Warszawskiego to wyjÊç z filozofià poza Êrodowisko uczonych, przyciàgnàç wielkie nazwiska Êwiata
nauki i polityki, w∏àczyç do wspó∏pracy opiniotwórcze
media.

Mi´dzy 2005 a 2007 rokiem odby∏o si´ 11 debat. Temat
pierwszej (7 marca 2005) brzmia∏ O solidarnoÊci spo∏ecznej, a nast´pnych: O nierównoÊci spo∏ecznej,
O spo∏ecznej roli religii, O dziedzictwie Tischnera,
O liberalizmie, Có˝ jest prawda, O Europie, MoralnoÊç i rynek, Polska, Europa, Obcy wÊród nas, Przysz∏oÊç europejskiej lewicy.
Dzia∏alnoÊç informacyjna
Dyskusjom towarzyszy intensywna dzia∏alnoÊç promocyjna, której celem jest w∏àczenie si´ do udzia∏u w nich
ludzi spoza Êrodowiska warszawskich intelektualistów.
G∏ównym noÊnikiem informacji sà media: internet,
prasa, radio i telewizja. Organizatorzy zawarli umowy
patronackie i umowy barterowe z redakcjami opiniotwórczych dzienników i tygodników – „Rzeczpospolitej”,
„Newsweeka”, „Tygodnika Powszechnego” – oraz
wszystkimi trzema programami Polskiego Radia i portalem Onet pl. Przed ka˝dà z Debat rozwieszanych jest
oko∏o 500 plakatów w centrum miasta. Warto zaznaczyç, ˝e sà one drukowane z uzyskanej przez Katedr´
dotacji firmy Orlen, która sta∏a si´ g∏ównym sponsorem
Debat i finansuje prawie wszystkie koszty. Promocji filozofii s∏u˝y tak˝e otwarcie Uniwersytetu w czasie Debat.
Odbywajà si´ one w Audytorium Maksimum, a wst´p
dla publicznoÊci jest bezp∏atny.

Debaty Tischnerowskie to otwarte dyskusje wybitnych
filozofów, socjologów, intelektualistów i polskich polityków, dotyczàce wa˝nych poj´ç ˝ycia publicznego: prawdy,
nierównoÊci spo∏ecznej, religii, moralnoÊci. Organizowane
sà na Uniwersytecie Warszawskim przez Katedr´ im. Erazma
z Rotterdamu oraz Instytut Nauk o Cz∏owieku z Wiednia.
Debaty sà wielkim sukcesem promocyjnym. Ka˝de
z wydarzeƒ gromadzi od 500 do tysiàca s∏uchaczy, zwiàzanych i niezwiàzanych ze Êrodowiskiem naukowym.
Mimo ˝e biorà w nich udzia∏ elity, Debaty faktycznie
adresowane sà do wszystkich grup spo∏ecznych.
Majà na celu pokazywanie ludziom szerszego, innego
ni˝ obiegowy wymiaru zjawisk spo∏ecznych, refleksj´
nad ich przyczynami i poszukanie konkretnych
rozwiàzaƒ.
Debaty analizowane z punktu widzenia promocji nauki
sà inspirujàcym przyk∏adem dzia∏aƒ na rzecz popularyzacji dyscypliny powszechnie uznawanej za hermetycznà
i s∏abo zwiàzanà z aktualnymi wydarzeniami w Polsce.

Strona internetowa
Internet pe∏ni wa˝nà rol´ w promocji i dystrybucji informacji o Debacie. Na stronie www.erazm.uw.edu.pl ka˝dy z odwiedzajàcych mo˝e znaleêç kompleksowà informacj´ o miejscu, terminie i uczestnikach kolejnych dys-

Zainteresowanie Debatami budzi przede wszystkim
udzia∏ autorytetów. To one przyciàgajà szerokà publicz-
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politycy przywo∏ujà argumenty i stwierdzenia zainspirowane dyskusjami prowadzonymi podczas Debat.

kusji oraz bogate archiwum zawierajàce jako odr´bne
pliki zapis najwa˝niejszych wystàpieƒ panelistów, nagrania filmowe, plakaty.

6.3.2 Zastosowanie komputerów du˝ej mocy –
Numeryczna Prognoza Pogody
www.icm.edu.pl

Strona projektu jest przejrzysta i ∏atwa w nawigacji. Prowadzona jest w j´zyku polskim i angielskim. Na stronie
g∏ównej znajduje si´ krótki opis Debat wraz z logiem
sponsora i patronów medialnych projektu. W prawym
menu dost´pne sà aktualnoÊci, informacje o planowanych spotkaniach oraz najnowsze artyku∏y do Êciàgni´cia. W lewym mo˝na obejrzeç archiwum Debat wraz
z zapisami wideo. Poza tym Katedra og∏asza tu otwarte
konkursy na najciekawszy esej i udost´pnia artyku∏y
z dziedziny nauk humanistycznych i spo∏ecznych.

PopularnoÊç Numerycznej Prognozy Pogody to przyk∏ad
promocji u˝ytecznoÊci wyników pracy naukowców.
Trzy miliony wejÊç na stron´ ICM (Interdyscyplinarne
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski) sprawia, ˝e przedsi´wzi´cie nale˝y do najbardziej inspirujàcych przyk∏adów,
jak mo˝na zwi´kszyç atrakcyjnoÊç obecnoÊci instytucji
naukowej w internecie.

Media
Media od poczàtku sà informowane i zapraszane
do uczestnictwa w Debatach. Po ka˝dej dyskusji organizowane sà konferencje prasowe. Organizatorzy przygotowujà dla dziennikarzy materia∏y z konferencji, mi´dzy
innymi elektroniczne wersje tekstów wystàpieƒ panelistów i nagrania filmowe. Starajà si´ równie˝, by jak najwi´cej znanych osób znajdowa∏o si´ wÊród publicznoÊci.
Reporterom umo˝liwia to zrobienie atrakcyjnych zdj´ç
z wydarzenia. Patron medialny, w zamian za zamieszczanie informacji zapowiadajàcych wydarzenie, ma prawo
do postawienia baneru reklamowego na czas trwania
imprezy, a jego logo znajduje si´ na plakatach promujàcych Debaty oraz na stronie internetowej.
Powstanie Numerycznej Prognozy Pogody ICM to wynik
projektu badawczego zainicjowanego w 1994 roku
przez jednego z u˝ytkowników ICM, a nast´pnie wdro˝onego przez zespó∏ ICM. Poczàtkowo Numeryczna Prognoza Pogody by∏a dost´pna tylko na prywatny u˝ytek
personelu Centrum. Po pewnym czasie kierownictwo
placówki zdecydowa∏o si´ na zamieszczenie prognozy
na swojej stronie internetowej.

Zaproszenia
Organizatorzy zbudowali w∏asnà baz´ adresów pocztowych i elektronicznych. Przed ka˝dà z Debat wysy∏anych
jest oko∏o 700 zaproszeƒ listownie i jako e-maile.
Efekty
Nowatorska formu∏a spotkaƒ i zabiegi o zainteresowanie nimi mediów przynios∏y zamierzony efekt. Relacje
z kolejnych Debat publikujà najwa˝niejsze polskie tytu∏y
prasowe, takie jak „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”,
„Tygodnik Powszechny”, „Polityka”, „Newsweek Polska”,
zamieszczane sà te˝ na stronach internetowych ogólnopolskich portali, w tym Onet.pl. Transmisje na ˝ywo
mo˝na oglàdaç w jednym z najwa˝niejszych kana∏ów
informacyjnych – TVN24.

Intencjà pracowników ICM by∏o publiczne udost´pnienie rzetelnej prognozy pogody opracowanej na bazie
modelu numerycznego. Promowanie placówki nie by∏o
zamierzeniem kierownictwa jednostki. Szybko jednak
okaza∏o si´, ˝e w∏aÊnie Numeryczna Prognoza Pogody
stanowi g∏ówny magnes przyciàgajàcy goÊci do odwiedzin strony internetowej ICM.

Wed∏ug przeprowadzonego monitoringu mediów
po ka˝dej z Debat ukazuje si´ 10 do 20 informacji o jej
przebiegu w mediach ogólnopolskich.

Prognoza pogody nie by∏a aktywnie promowana przez
ICM. Nie prowadzono równie˝ kampanii pozycjonujàcej
adresu w wyszukiwarkach. Mimo to na has∏o „prognoza
pogody” najwi´ksze wyszukiwarki na pierwszym miejscu
wskazujà link ICM. PopularnoÊç produktu spowodowana jest przede wszystkim wysokim odsetkiem odwiedza-

Dzia∏alnoÊç informacyjna – promocja mimo woli?

Uczeni z Katedry im. Erazma z Rotterdamu za jeden
z najwi´kszych sukcesów uznajà sytuacj´, w której polscy
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Prowadzenie i upowszechnianie badaƒ nad innowacyjnoÊcià polskiej gospodarki to jeden z wa˝niejszych obszarów pracy Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej
Akademii Nauk (INE PAN). Sposób i przedmiot realizacji
zadaƒ okaza∏ si´ na tyle atrakcyjny, ˝e zainteresowa∏ prywatny podmiot – BRE Bank SA – który zdecydowa∏ si´
ponieÊç koszty badaƒ i promocji potencja∏u INE PAN.

Najwi´ksze zainteresowanie wzbudzajà informacje
o anomaliach pogodowych. Nazwa ICM cz´sto pojawia∏a
si´ w mediach w czasie powodzi w 1997 roku. SpecjaliÊci z ICM informowali wówczas o prawdopodobieƒstwie
nadejÊcia fali powodziowej w konkretnych lokalizacjach.
W szczytowym okresie prognoza obejmowa∏a swym
zasi´giem oko∏o 75 procent obszaru Europy. Szczególnie
dobrze sprawdza si´ w rejonie basenu Morza Ba∏tyckiego
i Skandynawii. Obecnie zosta∏a tymczasowo ograniczona
do obszaru Polski i po∏udniowej cz´Êci Ba∏tyku. Z numerycznej prognozy pogody korzystali i cz´Êciowo nadal
korzystajà: Polska i Europejska ˚egluga Ba∏tycka, porty
lotnicze i aerokluby, firmy transportowe, firmy energetyczne,
firmy budowlane (szczególnie budownictwo drogowe),
rolnicy, organizatorzy wycieczek i imprez plenerowych.
Jej cz´stymi goÊçmi sà osoby uprawiajàce sport, mi´dzy
innymi lotnictwo, szybownictwo, paralotniarstwo, ˝eglarstwo, windsurfing. O wysokiej ocenie prognozy jako
produktu Êwiadczy zainteresowanie U.S. Navy. Pierwszy kontakt zosta∏ zainicjowany w 1997 roku przez stron´ amerykaƒskà. Nawiàzano wspó∏prac´ dotyczàcà kontynuacji
prac nad rozwojem numerycznych prognoz pogody.

Lista 500 najbardziej innowacyjnych firm to przyk∏ad
dzia∏aƒ zainicjowanych przez placówk´ naukowà, które
sta∏y si´ „produktem” o charakterze naukowym majàcym
zastosowanie rynkowe. Zarazem wspó∏praca mi´dzy
Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
a BRE Bankiem jest dowodem na mo˝liwoÊç zdobycia
finansowania badaƒ naukowych ze êróde∏ innych ni˝
Êrodki publiczne. Warto zwróciç uwag´ na wizerunkowy
aspekt inicjatywy. Pokaza∏a ona INE jako pr´˝nà instytucj´
wspierajàcà polskà gospodark´.
Sieç Naukowa „Ocena wp∏ywu badaƒ dzia∏alnoÊci
badawczo-rozwojowej i innowacji na rozwój spo∏eczno-gospodarczy” (MSN), której ca∏oÊç dzia∏aƒ jest
koordynowana przez INE PAN, opracowuje „Raport
o innowacyjnoÊci gospodarki Polski”. Integralnà cz´Êç
raportu stanowi Lista 500 najbardziej innowacyjnych
firm. Ranking udost´pniany jest do jednorazowej publikacji BRE Bankowi. Bank przekazuje go wybranemu
przedstawicielowi – „Gazecie Prawnej”, w której ranking
ukazuje si´ wraz z wybranymi tekstami z Raportu w specjalnym dodatku w nak∏adzie 100 tysi´cy egzemplarzy.
Liderzy rankingu nagradzani sà statuetkami Kamertonów InnowacyjnoÊci i Certyfikatami InnowacyjnoÊci, sygnowanymi przez trzy te instytucje. Do tej pory rankingi
opublikowano dwukrotnie – w roku 2005 i 2006.
W ostatniej edycji INE PAN opracowa∏ rankingi regionalne.
Nagrody wr´czano na przygotowanych przez BRE Bank
SA Galach InnowacyjnoÊci (INE PAN by∏ ich partnerem
merytorycznym) w szeÊciu miastach Polski: Katowicach,
Gdaƒsku, Poznaniu, Wroc∏awiu ¸odzi oraz w Warszawie.
Bank promowa∏ projekt w wy˝ej wymienionych miastach
we wspó∏pracy z mediami regionalnymi. W zamian

W ocenie przedstawicieli Centrum projekt upublicznienia prognozy pogody zakoƒczy∏ si´ sukcesem. Wskaênikiem mo˝e byç kilka tysi´cy e-maili od u˝ytkowników
z Europy i Polski, wyra˝ajàcych ubolewanie z powodu
ograniczenia obszaru prognoz.
Obecnie notowanych jest oko∏o 50 tysi´cy wejÊç na stron´
dziennie, czyli pó∏tora do dwóch milionów miesi´cznie.
Przed ograniczeniem obszaru prognozy liczba odwiedzin
dochodzi∏a do trzech milionów.
Od poczàtku lipca 2007 roku znowu dzia∏a serwis rozszerzony
(http://new.meteo.pl), budowany wokó∏ modelu COAMPS
rozwijanego wspólnie z partnerami amerykaƒskimi.
Analizujàc sukces odniesiony przez ICM, trzeba jednak
zaznaczyç, ˝e ogromna popularnoÊç strony jest w niewielkim stopniu wykorzystana do promocji samego
Centrum Modelowania Matematycznego i jego oferty.
Prognoza jest „przyklejona” do strony ICM i dla przypadkowego goÊcia pozostaje niejasne, jaki jest zwiàzek mi´dzy
modelowaniem matematycznym a pogodà.

6.3.3 Budowa wizerunku – Lista 500
najbardziej innowacyjnych firm Instytutu
Nauk Ekonomicznych PAN
www.inepan.waw.pl/siec.htm
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niach tych udzia∏ biorà przedsi´biorcy uczestniczàcy
w badaniach oraz przedstawiciele Êwiata biznesu.
Zw∏aszcza udzia∏ tych ostatnich mo˝e skutkowaç
kolejnymi propozycjami wspó∏pracy z INE PAN,
co w konsekwencji oznaczaç b´dzie dodatkowe êród∏a
finansowania badaƒ.

za prawo do wykorzystania raportu do w∏asnych celów
promocyjnych BRE Bank finansuje ca∏oÊç prac zwiàzanych z jego przygotowaniem, w tym koszty publikacji.
Geneza wspó∏pracy
Inicjatywa powsta∏a w 2005 roku. INE PAN rozpoczà∏
wtedy badania nad ocenà innowacyjnoÊci polskich
przedsi´biorstw. Pomys∏ wywodzi si´ z tradycji Instytutu,
który w ciàgu ponad 20 lat wyspecjalizowa∏ si´ w badaniach najwi´kszych firm w Polsce publikowanych
w postaci list rankingowych.

Rola Sieci Naukowej MSN
Wa˝nà rol´ w promocji pe∏ni te˝ aktywnoÊç naukowa
Sieci Naukowej MSN przygotowujàcej Raport i ranking.
INE PAN pe∏ni w niej rol´ koordynatora. Wyniki badawcze
oraz metodologia prezentowane i konsultowane sà
na seminariach organizowanych przez MSN, przez
Instytut, a tak˝e na konferencjach naukowych – krajowych i zagranicznych.

By∏ autorem s∏ynnej Listy 500 najwi´kszych przedsi´biorstw w Polsce (od 1983) oraz rankingów najwi´kszych firm przemys∏owych (Lista 500), handlowych (Lista
400), firm rolnych (Lista 300), firm budowlanych (Lista
200), a tak˝e wielu innych produktów informacyjnych.
Badajàc innowacyjnoÊç firm oraz opracowujàc ekspertyzy
dla Komisji Europejskiej, Instytut rozes∏a∏ 200 listów
do najwi´kszych firm z regionu Warszawy z proÊbà
o przes∏anie kopii sprawozdaƒ sk∏adanych do GUS,
zawierajàcych dane z zakresu badaƒ i rozwoju (B+R).
T´ samà proÊb´ INE PAN wystosowa∏ do banków.
W odpowiedzi otrzyma∏ z BRE Banku propozycj´ wspó∏pracy w przygotowaniu raportu. W roku 2005 umowa
zosta∏a podpisana.

Istotnym kana∏em komunikacji jest strona internetowa
MSN http://www.inepan.waw.pl/siec.htm.
Menu na stronie g∏ównej projektu dost´pne jest
w j´zyku polskim i angielskim. Wed∏ug stanu na czerwiec
2007 roku strona wymaga∏a ulepszeƒ pod wzgl´dem
graficznym. Merytorycznie by∏a jednak zadowalajàca.
W g∏ównej cz´Êci strony umieszczona jest ankieta
i materia∏y do Êciàgni´cia dla uczestników rankingu
oraz aktualnoÊci INE. Menu jest uporzàdkowane i przejrzyste. ¸atwo znaleêç poszukiwane informacje i Êciàgnàç
umieszczone w formie elektronicznej publikacje Instytutu.

Inne stosowane metody promocji

INE PAN liczy, ˝e sieç MSN po zdobyciu niezb´dnych
doÊwiadczeƒ stanie si´ konsorcjum naukowo-przemys∏owym, aktywnym w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. MSN ma rozbudowane sieci eksperckie sk∏adajàce
si´ z przedstawicieli najlepszych placówek badawczych
w kraju oraz przedsi´biorstw.

Pomys∏ przeprowadzenia badaƒ poziomu innowacyjnoÊci polskiej gospodarki okaza∏ si´ tak interesujàcy,
˝e przyciàgnà∏ inwestora gotowego ponosiç koszty
badaƒ i prowadziç dzia∏ania promujàce dzie∏o Instytutu
oraz jego potencja∏. To utwierdzi∏o Instytut w przekonaniu,
˝e dobry pomys∏, czyli taki, który znajduje zastosowanie
na rynku, mo˝e dostarczaç funduszy niezb´dnych
do prowadzenia badaƒ. Jest to przyk∏ad udanej symbiozy
nauki i biznesu. Obu Êwiatom uda∏o si´ po∏àczyç si∏y dla
realizacji w∏asnych celów. INE PAN zyska∏ dodatkowe
fundusze i profesjonalne wsparcie promocyjne, natomiast BRE Bank zdoby∏ narz´dzie, które wykorzystuje
do budowy w∏asnego wizerunku.

Rola BRE BANKU SA
Zgodnie z umowà promocja Raportu wraz z rankingiem
le˝y w gestii BRE Banku, przy czym dzia∏ania banku
w tym zakresie wymagajà akceptacji placówki naukowej.
Obecnie prowadzone sà w nast´pujàcych formach:
● wspó∏praca BRE Banku z „Gazetà Prawnà”, która
polega na:
– publikowaniu rankingu oraz fragmentów Raportu
INE PAN na ∏amach tytu∏u,
– publikowaniu opinii ekspertów MSN i INE PAN
na temat badaƒ zwiàzanych z publikacjà rankingu,
– publikowaniu artyku∏ów s∏u˝àcych popularyzacji
metodologii oceny innowacyjnoÊci przez ca∏y okres
jego przygotowywania, na przyk∏ad teksów zach´cajàcych polskich przedsi´biorców do uczestniczenia w badaniach,

Gale
Choç najwi´kszy rozg∏os INE PAN przynosi publikacja
rankingu na ∏amach „Gazety Prawnej”, to jednak
potencjalnie najbardziej efektywnà metodà promocji tej
placówki naukowej wydajà si´ Gale InnowacyjnoÊci.
Sà one organizowane sà przez BRE Bank w najwi´kszych
miastach Polski (Warszawie, ¸odzi, Krakowie, Wroc∏awiu, Poznaniu, Gdaƒsku i Katowicach). Poza przedstawicielami INE PAN oraz dziennikarzami i ekspertami
zajmujàcymi si´ problematykà innowacyjnoÊci w spotka-
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● organizacja Gali InnowacyjnoÊci w najwi´kszych
miastach Polski, z udzia∏em przedstawicieli INE PAN,
przy wsparciu mediów ogólnopolskich,
● organizacji konferencji prasowych z udzia∏em przedstawicieli INE PAN oraz dostarczanie mediom informacji prasowych o post´pach i efektach prowadzonych przez INE PAN badaƒ,
● uruchomienie podstrony internetowej www.brebank.com.pl/innowacyjnosc poÊwi´conej rankingowi.

6

6.3.4 Wp∏yw wyników badaƒ na codzienne
˝ycie – dzia∏alnoÊç popularyzatorska
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
http://www.ciop.pl/

Plany
Przyj´ty przez Instytut model promocji zak∏ada, ˝e ma si´
ona odbywaç w du˝ej mierze poprzez osiàgni´cia naukowe.
INE PAN prowadzi obecnie wiele badaƒ, które mogà
zainteresowaç rynek. Jednym z najwa˝niejszych i majàcym du˝e szanse powodzenia na rynku sà Karty wizytowe innowacyjnoÊci firm opracowywane w oparciu o istniejàcà statystyk´ publicznà. Jest to zbiór informacji
na temat danego przedsi´biorstwa wraz z ocenà stopnia
innowacyjnoÊci. Dane te mogà zostaç u˝yte do stworzenia
map z informacjà o istniejàcej na danym obszarze bazie
firm innowacyjnych wraz ze wskazaniem stopnia innowacyjnoÊci. Mapy mogà pomóc podmiotom w komunikowaniu si´, ∏àczeniu potencja∏ów, a tak˝e zmniejszyç
ryzyko dla ewentualnych inwestorów gotowych anga˝owaç si´ finansowo w dzia∏alnoÊç innowacyjnà. INE PAN
otrzyma∏ ju˝ wsparcie jednej ze Êwiatowych firm, której
nazwy na razie nie ujawnia. Badania Instytutu umo˝liwi∏y
tak˝e w∏àczenie si´ w inne inicjatywy. Sà to mi´dzy innymi
mi´dzynarodowe badania prowadzone wspólnie
z Uniwersytetem Europejskim Viadrina, trzy projekty
typu Foresight: dwa sektorowe wspó∏finansowane z funduszy europejskich oraz foresight narodowy. Wkrótce
ma si´ tak˝e rozpoczàç cykl szkoleƒ dla przysz∏ych
konsultantów innowacyjnoÊci z przedsi´biorstw, administracji oraz innych zainteresowanych osób, prowadzony
wspólnie z Instytutem Biznesu, co powinno przyczyniç
si´ do dalszego upowszechnienia projektu.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Paƒstwowy Instytut
Badawczy (CIOP-PIB) zajmuje si´ problematykà kszta∏towania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi
mo˝liwoÊciami cz∏owieka. Instytut prowadzi badania
naukowe i prace rozwojowe zmierzajàce do nowych
rozwiàzaƒ w zakresie ochrony pracy, jej bezpieczeƒstwa,
higieny i ergonomii. Dzia∏alnoÊç CIOP-PIB jest inspirujàcym przyk∏adem udanych inicjatyw o charakterze
popularyzatorskim.
Jako jedna z nielicznych instytucji badawczych CIOP-PIB
og∏asza na stronie internetowej swojà misj´. OkreÊla
jà jako „dzia∏alnoÊç naukowo-badawczà prowadzàcà
do nowych rozwiàzaƒ technicznych i organizacyjnych
u˝ytecznych w kszta∏towaniu warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeƒstwa pracy i ergonomii oraz
ustalanie podstaw naukowych do w∏aÊciwego ukierunkowywania polityki spo∏eczno-ekonomicznej paƒstwa
w tym zakresie”. Dzia∏alnoÊç popularyzatorska CIOP-PIB
jest ca∏kowicie podporzàdkowana realizacji tej misji.
Prowadzone przez Instytut dzia∏ania promocyjne
kierowane sà do pracodawców, osób odpowiedzialnych
za bezpieczeƒstwo pracy w firmach, ekspertów BHP,
dzieci i m∏odzie˝y (CIOP-PIB widzi w nich przysz∏ych
uczestników rynku pracy), a tak˝e, lub mo˝e przede
wszystkim, do pracowników. Dla ka˝dej z kampanii
popularyzatorskich konkretne grupy docelowe okreÊlane
sà osobno.
Mo˝na oszacowaç, ˝e oko∏o 50 procent przedsi´wzi´ç
organizowanych lub wspó∏organizowanych przez
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tów, prezentacje rozwiàzaƒ opracowywanych przez
Instytut. CIOP-PIB doÊç cz´sto bierze udzia∏ w targach
i wystawach, w tym na przyk∏ad w Salonie „Nauka dla
Gospodarki” w Poznaniu, Gie∏dzie Polskich Wynalazków
i innych targach bran˝owych.

CIOP-PIB to przedsi´wzi´cia sta∏e (doroczne). Pozosta∏e
to imprezy okazjonalne, których organizowanie trwa
zwykle dwa do trzech miesi´cy.
Instytut prowadzi dzia∏alnoÊç promocyjnà o zasi´gu
ogólnopolskim i lokalnym. Przyk∏adem przedsi´wzi´cia
lokalnego jest kampania „Dni zdrowego kr´gos∏upa”
w ZamoÊciu, która trwa∏a od 2 maja do 2 czerwca 2007
roku. Kampania dotyczy∏a przeciwdzia∏ania zagro˝eniom mi´Êniowo-szkieletowym i by∏a cz´Êcià polskiej
edycji kampanii Europejski Tydzieƒ Bezpieczeƒstwa
i Zdrowia w Pracy pod nazwà „Mniej dêwigaj”. W realizacji przedsi´wzi´ç w jej ramach uczestniczy∏y w∏adze
lokalne. CIOP-PIB uzyska∏ patronat Prezydenta Miasta
ZamoÊcia. Nawiàzano wspó∏prac´ z Okr´gowym Inspektorem Pracy z Lublina oraz Radà Zamojskà Federacji Stowarzyszeƒ Naukowo-Technicznych NOT. Do wspó∏pracy
zaproszono tak˝e lokalne media. Patronat medialny obj´∏a Zamojska Telewizja Kablowa, Katolickie Radio ZamoÊç, lokalny tygodnik „Kronika Tygodnia” oraz serwis
internetowy www.roztocze.net.pl. W ramach kampanii
odby∏ si´ mi´dzy innymi konkurs plastyczny pod nazwà
„Mniej dêwigaj” dla uczniów szkó∏ podstawowych.
CIOP-PIB przeprowadzi∏ równie˝ spotkanie z uczniami
klas trzecich szkó∏ technicznych, seminaria dla przedstawicieli ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw z Cechu Rzemios∏ Ró˝nych i spo∏ecznych inspektorów pracy, a tak˝e
zorganizowa∏ konferencj´ dla przedstawicieli ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw.

CIOP-PIB ch´tnie organizuje pokazy i imprezy masowe,
jak na przyk∏ad piknik edukacyjny „Mówmy g∏oÊno
o tym, ˝eby by∏o ciszej” w ramach Tygodnia Walki z Ha∏asem w Pu∏awach (5 czerwca 2005), pokazy odzie˝y
ochronnej podczas pikniku edukacyjnego „Budowaç
bezpiecznie” w I∏awie (22 maja 2004), pokazy udzielania pierwszej pomocy podczas pikniku edukacyjnego
„Ha∏as i zagro˝enia w Êrodowisku” w Lubawie
(11 czerwca 2005), pokazy bezpiecznego wykonywania
prac budowlanych podczas pikniku edukacyjnego
„Budowaç bezpiecznie” w I∏awie (22 maja 2004 r.).
Inne formy promowania bezpiecznych zachowaƒ w Êrodowisku pracy i ˝ycia cz∏owieka stosowane przez CIOP
obejmujà mi´dzy innymi:
● koordynowanie dzia∏alnoÊci Sieci Ekspertów ds. BHP
certyfikowanych przez CIOP-PIB,
● zorganizowanie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy,
● udost´pnienie w internecie biblioteki CIOP-PIB,
● fora dyskusyjne i porady ekspertów BHP umieszczane w serwisach internetowych Instytutu
(www.mikrofirmabhp.pl, www.wypadek.pl).

W ZamoÊciu odby∏y si´ wystawy plakatów bezpieczeƒstwa pracy powsta∏ych w konkursie dla profesjonalistów.
Aby dotrzeç do jak najwi´kszej liczby osób, zorganizowano je w budynku Poczty G∏ównej i w hipermarkecie
Carrefour. Tam te˝ odby∏a si´ pokonkursowa wystawa
prac wyró˝nionych i nagrodzonych w konkursie plastycznym dla dzieci.
W prowadzonych dzia∏aniach Instytut wykorzystuje
wi´kszoÊç standardowych narz´dzi promocyjnych. Robi
to z du˝ym rozmachem. Prowadzi wysy∏k´ materia∏ów
informacyjnych, e-mailing, wydaje monografie, poradniki, czasopismo, broszury, listy kontrolne dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw. CIOP-PIB publikuje, drukuje
i dystrybuuje ulotki, informatory oraz artyku∏y promocyjne, produkuje filmy edukacyjne, przygotowuje prezentacje multimedialne na CD.
Instytut skutecznie wspó∏pracuje z mediami, zabiega
o patronaty, a w niektórych przypadkach decyduje si´
na publikacj´ reklam i artyku∏ów sponsorowanych.

Charakterystyka wybranych dzia∏aƒ
Konkursy

Dzia∏ania o charakterze popularyzatorskim prowadzone
przez Instytut obejmujà organizowanie konkursów, konferencji naukowych i prasowych, seminariów i warszta-

Instytut promuje bezpieczne zachowania w Êrodowisku
pracy i ˝ycia cz∏owieka mi´dzy innymi poprzez prowa-
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niu z ciekawym layoutem zach´ca do nawigacji. Informacje sà posegregowane tematycznie i stanowià olbrzymià baz´ danych i wiedzy.

dzone konkursy, które cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem i popularnoÊcià. Przyk∏ady realizowanych konkursów:
● konkurs na plakat na temat bezpieczeƒstwa pracy
(dla profesjonalistów),

Warto zaznaczyç, ˝e Instytut prowadzi 2 witryny o charakterze portalowym, zwiàzane z konkretnymi zagadnieniami BHP: www.ciop.pl, www.wypadek.pl oraz kilka
serwisów tematycznych z tego zakresu, dotyczàcych
okreÊlonych zagadnieƒ lub adresowanych do okreÊlonych
grup odbiorców, mi´dzy innymi:

● konkursy plastyczne dla dzieci,
● konkurs „Nagroda za dobrà praktyk´”,
● konkurs na nagranie wideo „Bezpieczny start…
m∏ody europejski filmowiec roku”,

● www.mikrofirmabhp.pl – serwis dla mikroprzedsi´biorstw (dost´pny tak˝e pod adresem www.bhpmikrofirma.pl),
● www.anc.pl – serwis dotyczàcy aktywnych metod
redukcji ha∏asu,
● www.ochronapracy.pl – serwis dla ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw (dost´pny tak˝e pod adresem
www.ciop.pl/msp).

● Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy
(konkurs Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej organizowany przez CIOP-PIB).
Z punktu widzenia Instytutu konkursy to nie tylko okazja
promocji pewnych idei zwiàzanych z poprawà warunków pracy, ale tak˝e okazja do pozyskiwania oryginalnych projektów graficznych. Wyró˝nione w konkursie
prace sà drukowane i wykorzystywane w dzia∏aniach
promocyjnych Instytutu.

Warto zauwa˝yç, ˝e strategia budowy odr´bnego portalu
lub strony dla danego zagadnienia, którym zajmuje si´ Instytut, pozwala lepiej promowaç zwiàzane z nim zalecenia.
Stronami zarzàdza Pracownia Informatyki Instytutu.
Za wk∏ad merytoryczny i uaktualniane stron informacjami
o dzia∏alnoÊci poszczególnych zak∏adów naukowych odpowiedzialne sà osoby wybrane z ich zespo∏ów.
Dzi´ki temu strona aktualizowana jest na bie˝àco,
a ka˝dy zak∏ad ∏atwo zamieszcza aktualnà ofert´ Êwiadczonych us∏ug.

Sieç Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB
Podstawowym celem funkcjonowania Sieci jest zapewnienie kompleksowej obs∏ugi ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w zakresie bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia
pracowników oraz promocja rozwiàzaƒ s∏u˝àcych poprawie warunków pracy. Obecnie Sieç liczy 25 cz∏onków
i pokrywa swà dzia∏alnoÊcià obszar niemal ca∏ego kraju.

Funkcjonowanie OÊrodka Promocji
Sieç pomaga upowszechniaç materia∏y promocyjne
opracowane przez CIOP-PIB, jest wi´c bardzo skutecznym kana∏em informacyjnym.
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

OÊrodek Promocji jest wyodr´bnionà strukturà w ramach Instytutu. Nie ma jednak wydzielonego bud˝etu
przeznaczonego na promocj´. Bud˝et jest konstruowany
ka˝dorazowo dla poszczególnych projektów.
Wa˝nà rol´ w dzia∏alnoÊci promocyjnej CIOP-PIB odgrywajà sponsorzy. Dzi´ki wspó∏pracy z przedsi´biorstwami
Instytut stale i powtarzalnie pozyskuje je do konkretnych
projektów (m.in. konferencji, seminariów). W zamian
za wsparcie finansowe przedsi´biorstwa otrzymujà
pakiet sponsorski, który obejmuje mo˝liwoÊç wyeksponowania logo sponsora podczas wspieranych przez
niego przedsi´wzi´ç (np. na planszy w sali konferencyjnej), a tak˝e na stronie internetowej projektu oraz w materia∏ach promocyjnych. Dzia∏alnoÊç promocyjna Instytutu jest wspierana finansowo równie˝ ze Êrodków Unii
Europejskiej. Zdobyte Êrodki CIOP-PIB przeznacza mi´dzy
innymi na dofinansowanie udzia∏u w mi´dzynarodowych targach.

Forum Liderów skupia przedsi´biorstwa zaanga˝owane
w popraw´ warunków pracy i pomagajàce Instytutowi
rozpowszechniaç informacje o znaczeniu warunków
pracy. Uczestniczy we wdra˝aniu i upowszechnianiu
rezultatów wieloletniego programu o nazwie „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii
Europejskiej” oraz innych programów strategicznych
koordynowanych przez CIOP-PIB. Obecnie Forum skupia
90 cz∏onków.
Strona internetowa Instytutu
CIOP-PIB sprawnie wykorzystuje mo˝liwoÊci, jakie daje
internet. Âwiadczy o tym jakoÊç przekazywanych informacji. G∏ówna strona internetowa CIOP-PIB, dost´pna
w wersji polskiej i angielskiej, jest ∏atwa i przyjemna
do oglàdania i wyszukiwania informacji, co w po∏àcze-

W dzia∏alnoÊci promocyjnej Instytut wykorzystuje wyniki
prac naukowych realizowanych w ramach programu
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realizowane od 2006 roku w ramach europejskiej
kampanii pod tym samym tytu∏em.

„Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”, dofinansowywanego w zakresie
badaƒ naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, w zakresie zadaƒ s∏u˝b paƒstwowych
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo∏ecznej, a w zakresie
wdro˝eƒ wspieranych przez Ministerstwo Gospodarki.

W ka˝dej edycji konkursu na plakat bezpieczeƒstwa
pracy do Instytutu nadsy∏anych jest oko∏o 200 prac,
a w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego dla uczniów Szkó∏ Podstawowych „Mniej
dêwigaj”, czyli „L˝ej i bezpieczniej”, wzi´∏o udzia∏ ponad
19 tysi´cy uczniów z ca∏ej Polski.

CIOP-PIB prowadzi sta∏à i bliskà wspó∏prac´ mi´dzy innymi z Paƒstwowà Inspekcjà Pracy, Zak∏adem Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, Zwiàzkiem Rzemios∏a Polskiego, Naczelnà
Organizacjà Technicznà i Urz´dem Dozoru Technicznego.
Wspó∏praca polega na wspólnym merytorycznym przygotowywaniu i realizacji wybranych projektów promocyjnych, konferencji, szkoleƒ, seminariów, dystrybucji
zaproszeƒ w oparciu o swoje bazy danych.

6.3.5 Instytut Wysokich CiÊnieƒ PAN Unipress,
twórca b∏´kitnego lasera
www.unipress.waw.pl, www.topgan.fr.pl

Przedstawiciele kierownictwa Instytutu sà zapraszani
do udzia∏u w programach telewizyjnych (m.in. TVP,
Polsat, TVN) i radiowych (Program 1, Radio dla Ciebie).
Odzew na dzia∏ania prowadzone przez CIOP-PIB
Dzia∏ania promocyjne CIOP-PIB spotykajà si´ z szerokim
odzewem i aprobatà. Âwiadczyç o tym mo˝e du˝a
popularnoÊç strony internetowej czy liczba osób uczestniczàcych w przedsi´wzi´ciach organizowanych przez
Instytut. Z prowadzonej na bie˝àco statystyki odwiedzin
serwisów internetowych wynika, ˝e liczba odwiedzajàcych www stale roÊnie. Obecnie w miesiàcu odwiedza
jà Êrednio oko∏o 180 tysi´cy osób (w roku 2003
miesi´czna liczba odwiedzin wynosi∏a oko∏o 40 tysi´cy.).

Unipress stosuje cz´sto metod´ komercjalizacji w∏asnych
osiàgni´ç naukowych poprzez wspó∏zak∏adanie z kapita∏em prywatnym spó∏ek wysokich technologii. Od swojego powstania w 1972 roku do dziÊ Unipress za∏o˝y∏
osiem tego typu firm. Wiele z tych spó∏ek osiàgn´∏o
sukces komercyjny. Spó∏ki, o których mowa, podpisujà
umow´ licencyjnà z Instytutem na wykorzystanie opracowanej technologii. Instytut zobowiàzuje si´ do ulepszania wylicencjowanej technologii, a spó∏ki córki zajmujà si´ produkcjà, marketingiem oraz sprzeda˝à produktów wytworzonych na bazie licencji. Ogromnym
sukcesem Unipressu jest umiej´tnoÊç promocji konkretnych wyników badaƒ Instytutu, pozwalajàca wzbudziç
zainteresowanie prywatnego kapita∏u. Ostatni za∏o˝onà
spó∏kà jest TopGaN Sp. z o.o., której celem jest komercjalizacja b∏´kitnego lasera. Wed∏ug niektórych b∏´kitny
laser jest jednym z najwi´kszych i najwa˝niejszych sukcesów polskich naukowców w ostatnich latach.
Firm´ za∏o˝y∏ Unipress wraz ze spó∏kà Eurocity II w 2000
roku. Prywatny inwestor ma pakiet wi´kszoÊciowy, natomiast Unipress zachowa∏ ponad 30 procent udzia∏ów.
Od pó∏torej roku spó∏ka realizuje ambitny program
inwestycyjny (oszacowany na 5 milionów USD) w celu
zakupienia najnowoczeÊniejszych maszyn pozwalajàcych na produkcj´ niebieskich diod laserowych. Szacuj´

Równie du˝ym zainteresowaniem cieszà si´ przedsi´wzi´cia lokalne realizowane przez CIOP-PIB. W przedsi´wzi´ciach Tygodnia Walki z Ha∏asem w Pu∏awach
(30 maja–5 czerwca 2005) uczestniczyli pracownicy Zak∏adów Azotowych „Pu∏awy”, przedstawiciele ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw, spo∏ecznoÊç lokalna, dzieci
oraz m∏odzie˝ – w sumie oko∏o 5 tysi´cy osób.
W zorganizowanym w Lubawie pikniku edukacyjnym
„Ha∏as i zagro˝enia w Êrodowisku” (11 czerwca 2005)
uczestniczy∏o oko∏o tysiàca osób (przedstawiciele ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw z regionu warmiƒsko-mazurskiego, pracownicy firm stolarskich, spo∏ecznoÊç
lokalna, dzieci i m∏odzie˝).
W Jarmarku Hetmaƒskim w ZamoÊciu (2-3 czerwca
2007), podsumowaniu i oficjalnym zakoƒczeniu Dni
Zdrowego Kr´gos∏upa, udzia∏ wzi´∏o 700 do 800 osób.
Konferencje organizowane przy okazji Mi´dzynarodowych
Targów Ochrony Pracy, Po˝arnictwa i Ratownictwa SAWO
w Poznaniu gromadzà ka˝dorazowo 100 do 150 uczestników. Podobnie seminaria dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw z cyklu „Zdrowe i przyjazne miejsce pracy”,
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kontakt z pi´cioma dystrybutorami na Êwiecie, specjalizujàcymi si´ w sprzeda˝y laserów. Liczba dystrybutorów
wzroÊnie po rozpocz´ciu produkcji na skal´ komercyjnà.
Promujà oni polski produkt na arenie mi´dzynarodowej,
wykorzystujàc do tego w∏asnà baz´ firm zainteresowanych zakupem lasera.

si´, ˝e po zakoƒczeniu tego programu spó∏ka b´dzie
mog∏a produkowaç setki tysi´cy laserów rocznie.
Wyprzedzajàc moment wejÊcia skomercjalizowanych
laserów na rynek, Spó∏ka ju˝ w tej chwili podejmuje konkretne dzia∏ania marketingowe i promocyjne. W zarzàdzaniu promocjà b∏´kitnego lasera TopGaN i Unipress
bardzo blisko wspó∏pracujà. Okaza∏o si´ bowiem, i˝ ta
metoda jest najbardziej efektywna. Unipress promuje
wyjàtkowe osiàgni´cia naukowe technologii oraz naukowców, którzy do tych wyników si´ przyczynili. W ten
sposób przyciàga potencjalnych klientów zainteresowanych koƒcowym produktem. TopGaN z kolei prowadzi
typowe dla spó∏ki komercyjnej dzia∏ania marketingowo-promocyjne, mi´dzy innymi:
● uczestnictwo wraz z Unipressem w konferencjach
naukowych,
● uczestnictwo w targach dotyczàcych techniki laserowej w kraju oraz za granicà,

Promocji s∏u˝à tak˝e przygotowywane przez TopGaN
materia∏y drukowane, takie jak:

● nawiàzywanie wspó∏pracy z dystrybutorami,

– kolorowe katalogi spó∏ki,
– ulotki promujàce poszczególne produkty,
– prezentacje multimedialne jako zbiór informacji o firmie, Instytucie oraz jego osiàgni´ciach.

● nawiàzywanie kontaktów bezpoÊrednich z du˝ymi
odbiorcami,
● nawiàzywanie kontaktów z firmami sprzedajàcymi
produkty podobne w celu wspó∏pracy na rynkach
lokalnych,

Opracowanie layoutu powierzono studiu graficznemu.
Zadbano tak˝e o wysokiej jakoÊci papier. Wszystko
po to, by materia∏y w´drujàce do ràk biznesmenów i naukowców z ca∏ego Êwiata podkreÊla∏y profesjonalizm
spó∏ki.

● nawiàzywanie kontaktów z wybranymi podmiotami
zagranicznymi w celu prowadzenia wspólnych programów naukowych zmierzajàcych do wprowadzenia do sprzeda˝y nowych produktów w przysz∏oÊci,

TopGaN ma w∏asnà stron´ internetowà, obecnie przebudowywanà. Nowa strona, w dwóch wersjach j´zykowych, angielskiej i polskiej, najprawdopodobniej pojawi
si´ pod nowym adresem internetowym. OczywiÊcie
b´dzie mia∏a nowoczesny wyglàd, nawiàzujàcy do stron
zagranicznych placówek zajmujàcych si´ laserami.
Na stronie znajdà si´ najwa˝niejsze informacje dotyczàce b∏´kitnego lasera oraz spó∏ki.

● przygotowywanie materia∏ów marketingowych
na potrzeby konferencji, targów oraz mediów,
● zarzàdzanie stronà internetowà.
TopGaN traktuje uczestnictwo w najwi´kszych konferencjach naukowych i targach poÊwi´conych technice laserowej priorytetowo. Na ten cel firma przeznacza wi´kszoÊç bud˝etu promocyjnego i marketingowego. TopGaN obecny jest na corocznych targach Photonics West
w San Jose w Stanach Zjednoczonych oraz odbywajàcych si´ co dwa lata targach laserowych w Monachium
– ostatnie nazywa∏y si´ Laser 2007. To dwie najwa˝niejsze
imprezy na Êwiecie poÊwi´cone laserom. Obie sà po∏àczeniem konferencji naukowej i targów. Dajà placówkom
naukowym szans´ na zaprezentowanie osiàgni´ç naukowych, a spó∏kom na pozyskania klienta lub partnera.
Wa˝nym elementem strategii sprzeda˝y laserów jest
wspó∏praca z dystrybutorami. Spó∏ka nawiàza∏a bliski

Efekty dzia∏aƒ promocyjnych
Podj´te inicjatywy sprawi∏y, ˝e TopGaN uczestniczy
w pracach kilku mi´dzynarodowych konsorcjów,
opracowujàcych nowatorskie urzàdzenia, które wykorzystujà b∏´kitny laser stworzony w Polsce. Konsorcja
te zabiegajà o granty, g∏ównie unijne. Uzyskane pieniàdze trafiajà do spó∏ek pracujàcych nad konkretnymi
rozwiàzaniami, które znajdà zastosowanie w przysz∏ym
urzàdzeniu. WÊród odbiorców funduszy jest tak˝e
spó∏ka TopGaN, która jako cz´Êciowa w∏asnoÊç
Unipressu przekazuje pieniàdze do Instytutu z przeznaczeniem na badania.
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TopGaN jest spó∏kà rozpoznawalnà w Êwiecie producentów urzàdzeƒ laserowych, dlatego cz´sto jest zapraszany do wspó∏pracy z najbardziej renomowanymi spó∏kami na Êwiecie. Ostatnio otrzyma∏a takie zaproszenie
od jednego z najwi´kszych na Êwiecie producentów
sprz´tu elektronicznego, pioniera wielu nowatorskich
rozwiàzaƒ technicznych.
Przyk∏adem udanej wspó∏pracy z partnerem biznesowym jest tak˝e kooperacja ze szwajcarskim producentem urzàdzeƒ nawigacyjnych. TopGaN pomaga mu
w opracowaniu urzàdzeƒ, w których zamiast czerwonego lasera u˝ywana b´dzie wiàzka niebieska. Szwajcarski
producent jest gotowy kupiç polskie rozwiàzanie, jeÊli
b´dzie mia∏o odpowiednie w∏aÊciwoÊci.
Ch´ç zakupu b∏´kitnego lasera zg∏osi∏y tak˝e rodzime firmy, spó∏ki Medicom oraz Politech, które chcà w oparciu
o polski laser uruchomiç produkcj´ nowoczesnej aparatury do zabiegów medycznych i stomatologicznych. Zanim to jednak nastàpi, naukowcy muszà zakoƒczyç proces inwestycji parku maszynowego.
TopGaN podpisa∏ tak˝e kontrakt z Wojskowà Agencjà
Technicznà. Placówka uzyska∏a grant na opracowanie
czujnika tlenku azotu, gazu szkodliwego dla ludzi i Êrodowiska. Integralnà cz´Êcià urzàdzenia pomiarowego
jest b∏´kitny laser. Unipress, w oparciu o fundusze zdobyte przez WAT, prowadzi prace nad przystosowaniem
wynalazku do aparatury pomiarowej. Powy˝sze przyk∏ady to tylko ma∏a cz´Êç inicjatyw wspó∏pracy TopGaN
z ró˝nymi partnerami.
Spodziewane zyski
Uczestnictwo TopGaN w konsorcjach firm polskich i zagranicznych przynosi Unipressowi dodatkowe êród∏a finansowania. Sà one w ca∏oÊci przeznaczane na badania
nad poprawà parametrów b∏´kitnego lasera oraz przede
wszystkim na umo˝liwienia powstania nowych produktów spó∏ki, które znajdà zastosowanie w najnowoczeÊniejszych urzàdzeniach. Ju˝ dziÊ wiadomo, ˝e skala potencjalnych dziedzin, w których b∏´kitny laser znajdzie
zastosowanie, jest bardzo du˝a. Wystarczy wspomnieç
na przyk∏ad o zapisie danych, telewizji laserowej, medycynie, poligrafii, ochronie Êrodowiska, produkcji elementów elektronicznych czy ocenie jakoÊci produkcji.
Przed TopGaN otwiera si´ wielki rynek i to pozwala spó∏ce z optymizmem patrzeç w przysz∏oÊç.
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