
 

 

Przedstawiciele dziesięciu polskich towarzystw naukowych, zebrani  w dniu 

5 kwietnia 2016 roku w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności, wymienili poglądy 

na temat roli i zadań społecznego ruchu naukowego w naszym kraju. Debata 

zakończyła się uchwaleniem deklaracji o następującej treści. 

DEKLARACJA 5 KWIETNIA 

Społeczny ruch naukowy, po odzyskaniu swojej autentyczności w wyniku 

przemian politycznych 1989 roku,  ma do odegrania ważną rolę w trudnym zadaniu 

budowania społeczeństwa obywatelskiego opartego o naukę. Rola nauki w dzisiejszym 

świecie nie podlega bowiem dyskusji, a dotarcie z przesłaniem naukowym do 

szerszych rzesz społeczeństwa jest podstawowym  warunkiem rozwoju nowoczesnej 

Polski.  

Zarówno nauki humanistyczne, które budują naszą tożsamość, jak i nauki 

przyrodnicze, które pozwalają lepiej zrozumieć świat, jak wreszcie nauki techniczne, 

które umożliwiają rozsądne wykorzystanie kurczących się zasobów naszej planety, 

jednoczą w swoich szeregach - w imię prawdy naukowej - ludzi o bardzo różnych 

poglądach. Stanowią więc najbardziej neutralne (a zatem i naturalne) forum 

porozumienia, które należy wykorzystać do budowy trwałej współpracy obywateli 

naszego państwa. 

Mając to na uwadze, niżej podpisani przedstawiciele polskich towarzystw 

naukowych decydują się powołać FORUM POROZUMIEWAWCZE towarzystw 

naukowych, którego zadaniem będzie wzajemna wymiana informacji i doświadczeń,  

koordynacja działań na rzecz propagowania osiągnięć naukowych i popularyzacji 

najnowszych wyników badań, a także organizowanie lokalnych społeczności wokół 

problemów współczesnej nauki oraz ich konsekwencji dla naszego życia. Teraz 

i w przyszłości. 

Dotychczasowe doświadczenia pokazują duże zapotrzebowanie na tego typu 

działania, zwłaszcza w ośrodkach spragnionych awansu cywilizacyjnego, a nieco 

odległych od wielkich metropolii. I chociaż język nauki nie jest dostępny bez włożenia 

w jego zrozumienie dodatkowego wysiłku, to jednak liczba ludzi, którzy taki wysiłek 

chcą podjąć, stale dynamicznie rośnie. 

Ten duży potencjał społecznego ruchu naukowego wymaga oczywiście 

wsparcia, jeżeli nie ma  być zmarnowany. Dlatego będziemy ustawicznie zabiegać 

o umożliwienie skutecznego wspierania działalności statutowej towarzystw 

naukowych zarówno przez państwo, jak i przez samorządy terytorialne. W ten sposób 

pojawi się szansa na budowę trwałych środowisk lokalnych, zainteresowanych 

naukową debatą w atmosferze wzajemnego poszanowania. Rzecz nie do przecenienia 

w pracy nad wzmocnieniem siły i stabilności naszego Państwa. 


