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Konferencja odbyła się w Warszawie, w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72 (Sala Okrągłego
Stołu). W konferencji uczestniczyło ogółem 76 osób, w tym 23 członków Rady Towarzystw
Naukowych, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz 52
przedstawicieli towarzystw i stowarzyszeń naukowych.
Dr hab. Diana Pietruch-Reizes, prof. UJ prezes Zarządu PTIN w ramach konferencji
„Przyszłość towarzystw naukowych w świetle postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce zorganizowała i prowadziła panel dyskusyjny na temat roli i wkładu
towarzystw ogólnych i specjalistycznych w naukach społecznych i humanistycznych.
Wypowiedzi panelistów koncentrowały się wokół następujących, powiązanych ze sobą
problemów, z uwzględnieniem ich kontekstu systemowego (system nauki i szkolnictwa
wyższego), instytucjonalnego (instytucje naukowe, uczelnie) oraz jednostkowego (naukowcy):
•

wkład towarzystw naukowych w rozwój dyscyplin i subdyscyplin nauki,

•

wpływ towarzystw naukowych na procesy integracyjne nauk społecznych i
humanistycznych,

•

wkład towarzystw naukowych w upowszechnianie i promowanie nauk społecznych i
humanistycznych.

W trakcie dyskusji podkreślano, że stowarzyszenia naukowe są nie tylko istotną cząstką
społeczeństwa obywatelskiego, ale także, że ich rola w rozwoju nauki, a tym samym w
komunikowaniu naukowym, wynika z samej definicji nauki. Dlatego ważne jest inspirowanie
przez towarzystwa działań mających na celu wypracowanie strategii komunikowania
naukowego. Paneliści zwrócili również uwagę na małe zaangażowanie młodych badaczy,
doktorantów w prace towarzystw naukowych, wskazując jednocześnie, iż tego rodzaju
aktywność mogłaby być jednym z kryteriów oceny pracy naukowej.
W wypowiedziach podkreślano wagę zmian, jakie zachodzą w funkcjonowaniu społecznego
ruchu naukowego, w szczególności zauważając nieobecność tego ruchu w przepisach
ustawowych i innych regulacjach prawnych w odniesieniu do szkolnictwa wyższego i nauki.
Wśród poruszanych kwestii wskazano też na potrzebę dzielenia się wiedzą, czemu służyć mogą
np. fora wymiany naukowej, programy wykładów naukowych, konferencje, a także akademie
młodych naukowców.
Uczestnicy panelu wyrażali również zaniepokojenie brakiem zainteresowania ze strony
instytucji państwowych, uznając za ważne promowanie i wzmacnianie towarzystw naukowych
oraz podkreślając konieczność ustawowych rozstrzygnięć w odniesieniu do społecznego ruchu
naukowego.

