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Celem konferencji jest zbadanie stanu nauki polskiej poza granicami RP, ukazanie aktywności
polskich uczonych pracujących poza krajem i ich znaczenie w nauce światowej. Dotyczy to
w szczególności wskazania osiągnięć polskich uczonych, które zyskały uznanie w świecie, przyniosły
rozwój danej dziedziny naukowej poczynając od nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych
do filozofii i nauk humanistycznych. Ważnym celem będzie określenie możliwości współpracy
uczonych polskich z uczonymi polskiego pochodzenia w światowych ośrodkach naukowych
w tym z członkami zagranicznymi Polskiej Akademii Umiejętności.
Istotne zadanie dotyczyć będzie ukazania pozycji inteligencji polskiej za granicą jej miejsce
w społecznościach w których mieszkają, roli towarzystw naukowych w integracji środowisk
polonijnych oraz ukazanie wpływu uczonych polskiego pochodzenia na wizerunek Polski w świecie.
Planowana jest również dyskusja panelowa na temat edukacji w zakresie nauczania języka
polskiego i znajomości kultury polskiej młodzieży, polskiego pochodzenia przebywającej na emigracji.
Określenie liczby Polaków pracujących w różnych krajach świata, prowadzących działalność
edukacyjną i naukową.
Ważnym elementem konferencji będzie spotkanie przedstawicieli polskich towarzystw
naukowych z reprezentantami organizacji naukowych polonijnych w celu nawiązania bezpośrednich
kontaktów naukowych, organizowania wspólnych konferencji i bezpośredniej wymiany osobowej.
Referaty wygłoszone zostaną przez zaproszonych wybitnych uczonych polskiego pochodzenia
oraz reprezentantów Wydziałów Polskiej Akademii Umiejętności.
Uczestnicy konferencji zostaną zaproszeni do wygłoszenia referatów w innych,
poza Krakowem, środowiskach (Stacje Naukowe PAU: Gdańsk, Katowice, Gliwice) informując
o wkładzie polskich uczonych w rozwój oświaty i nauki w rożnych krajach, umożliwi to nawiązanie
bezpośrednich kontaktów naukowych z członkami PAU polskiego pochodzenia mieszkającymi
poza Polska.
Zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych z różnych krajów będę pośrednikami
pomiędzy Polską Akademią Umiejętności a zagranicznymi środowiskami polskich uczonych. Pomoże
to na sprecyzowanie roli, jaką polscy uczeni (lub osoby zajmujące się polską problematyką) pełnią
rolę w swoich środowiskach i nawiązanie z nimi współpracy w celu ukazania roli polskich uczonych
w rozwoju innych społeczeństw.
Upowszechnienie osiągnięć uczonych polskich pracujących za granicą, w tym laureatów
prestiżowych międzynarodowych nagród naukowych, informacje o niej i jej merytorycznych efektach
przekazywane będą przez środki masowego przekazu oraz przez samych uczestników w czasie
wykładów w różnych środowiskach.

