Konferencja z okazji Międzynarodowego Roku RóŜnorodności Biologicznej
pod patronatem Ministra Środowiska i Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu UNESCO
MÓWIĆ O RÓśNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NIE TYLKO W ROKU 2010
Nikła świadomość społeczna i poza kręgami specjalistów słabe zainteresowanie problemami
dotyczącymi wielorakich aspektów róŜnorodności biologicznej wynika m.in. z zaniku tradycji dobrej
popularyzacji i przekładnia wiedzy z hermetycznego języka nauki na jasny sposób komunikacji, dostępny
„szaremu zjadaczowi chleba”. Popularyzacja, choć ma w Polsce długą i dobrą tradycję, nie ma wysokiej
rangi w środowiskach akademickich, gdzie publikacje i prezentacje w prostych słowach przegrywają
z koniecznością tworzenia jedynie „punktowanych” tekstów ściśle naukowych. Odwrotnie – nieraz
materiały na temat róŜnorodności biologicznej przygotowywane przez edukatorów i dziennikarzy nie
odznaczają się wysokim poziomem merytorycznym.
Konwencja o róŜnorodności biologicznej w Artykule 13 zaleca zaangaŜowanie mediów
w popularyzację zagadnień róŜnorodności, apeluje teŜ do świata nauki o przystępne prezentowanie
wyników badań i powszechne dzielenie się wiedzą. Z inicjatywy Międzynarodowej Unii Ochrony
Przyrody (IUCN), Sekretariat Konwencji ogłosił inicjatywę: Komunikacja, Edukacja i Świadomość
Społeczna (CEPA), mobilizując państwa do wspierania działań słuŜących upowszechnianiu wiedzy
i podnoszeniu poziomu popularyzacji w mediach. W tym duchu pomyślana jest Konferencja, która
skierowana jest do naukowców, wykładowców akademickich, studentów róŜnych wydziałów,
pracowników administracji ochrony środowiska i terenów chronionych, liderów edukacji ekologicznej,
metodyków i ludzi mediów dziennikarzy, producentów filmowych.
Celem konferencji jest spotkanie osób zaangaŜowanych w transmisję wiedzy do społeczeństwa
i zainteresowanych oŜywieniem tradycji dobrej popularyzacji. Spotkanie to będzie okazją do nawiązania
kontaktów słuŜących z jednej strony większej komunikatywności, a z drugiej wyŜszej jakości
merytorycznej publicznego przekazu, słuŜącego podnoszeniu kultury przyrodniczej społeczeństwa.
Zorganizowana konferencja prasowa ma ułatwić dziennikarzom przygotowanie materiałów prasowych
z okazji Światowego Dnia RóŜnorodności Biologicznej, obchodzonego na całym świecie 22 maja.

Ogólnopolska konferencja z okazji Międzynarodowego Roku RóŜnorodności Biologicznej, poświęcona
komunikacji społecznej oraz popularyzacji bogactwa zagadnień dotyczących róŜnorodności biologicznej:
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PROGRAM
Godz. 10-10.30 – Rozpoczęcie Konferencji i powitanie uczestników:
Prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer – Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
Pan Janusz Zaleski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska, Główny Konserwator Przyrody
Pan Sławomir Ratajski – Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu UNESCO
Przedstawiciel Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wprowadzenie do konferencji – Dr Anna Kalinowska – Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad
Środowiskiem Przyrodniczym.
Panel I – Prowadzenie: Dr Ryszard Kowalski – Akademia Podlaska, Wydział Przyrodniczy
10.30–10.50 – Dr BoŜena Haczek – Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody
Komunikacja społeczna w Konwencji o róŜnorodności biologicznej. Oczekiwania wobec obchodów
Światowego Roku RóŜnorodności Biologicznej
10.50–11.10 – Dr Anna Kalinowska – Uniwersytet Warszawski, Centrum Badań nad Środowiskiem
Mówić o róŜnorodności – czy do kaŜdego tak samo? Sztuka popularyzacji – jak przywrócić jej
blask i znaczenie. Zalecenia Komisji Edukacji i Komunikacji IUCN
11.10–11.30 – Dr Hanna Werblan-Jakubiec – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Programy edukacyjne Ogrodu Botanicznego UW oraz rola w upowszechnianiu Konwencji
o handlu gatunkami zagroŜonymi (CITES)

11.30–11.50 – Prof. dr hab. Krzysztof Skóra – Uniwersytet Gdański, Stacja Morska w Helu
Polska przyroda nie kończy się na plaŜy – informacyjno-edukacyjna praca Stacji Morskiej
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
11.50–12.30 – Dyskusja dotycząca popularyzacji róŜnorodności biologicznej, geologicznej i kulturowej.
Moderator: Dr Witold Lenart – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
12.30–13.00 – konferencja prasowa z udziałem panelistów. Prowadzenie – Red. ElŜbieta Strucka
13.00–14.00 – PRZERWA
Panel II – Prowadzenie – Prof. dr hab. Krzysztof Skóra
14.00–14. 20 – Dr hab. ElŜbieta Martyniuk, dr GraŜyna Polak – Instytut Zootechniki–PIB; Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach
RóŜnorodność biologiczna w rolnictwie. Jak promować i popularyzować rasy rodzime
14.20–14.40 – Dr Ryszard Kowalski – Akademia Podlaska
Festiwale nauki i sztuki jako forma szerokiej popularyzacji róŜnorodności biologicznej
14.40–15.00 – Red. ElŜbieta Strucka – Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS
Media dla róŜnorodności biologicznej
15.00–15.20 – Dyr. Michał Miazga – Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową
i Wschodnią
Jak zyskiwać akceptację dla obszarów Natura 2000
15.20–16.30 – Dyskusja, przyjęcie apeli: do świata nauki o docenienie roli i większe zaangaŜowanie w
popularyzację, do polityków, aby nie zaniedbywali komunikacji ze społeczeństwem oraz do mediów,
przypominający, Ŝe mówienie o róŜnorodności biologicznej takŜe naleŜy do ich misji. Podsumowanie.

