
Nauki w służbie społeczeństwa  
w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych  

(z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich) 
 

25–26 czerwca 2021 
 

Organizatorzy: Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU, IFiS PAN; AGH; IPSiR UW 
 

Celem konferencji jest refleksja nad diagnozą stanu państwa i społeczeństwa w sytuacji pandemii, 
oparta na osiągnięciach nauki (nauk przyrodniczych/ścisłych humanistycznych i społecznych) 
wynikach analiz eksperckich oraz efektach działań społecznych. 
 

Program konferencji przewiduje następujące sesje tematyczne: 
25 czerwca 2021  
Sesja I. 10-12.00: Nauka i jej instytucje w sytuacji pandemii 
- Otwarcie i wprowadzenie: Przew. Kom Org. Joanna Kurczewska; wykład wprowadzający  
- Prezentacja prac interdyscyplinarnego Zespołu przy Prezesie PAN ds Covid-19; (ew. także innych 
interdyscyplinarnych inicjatyw podejmowanych przez polskie instytucje naukowe) 
Sesja II. 13-15.00: Nauki humanistyczne w obliczu pandemii w Polsce i na świecie- diagnozy ogólne  
i ogólne rekomendacje na przyszłość: a/ stare i nowe modele świata przydatne w interpretacji 
pandemii, b/reforma czy rewolucja w teoriach kultury, c/ diagnozy i utopie przyszłości  
Sesja III. 16-18.00: Nauki przyrodnicze (ścisłe) wobec pandemii Covid-19. Próba diagnoz i ocena  
z punktu widzenia dotychczasowej praktyki badawczej: a/ ogólna ocena osiągnięć badawczych tych 
nauk z punktu widzenia radzenia sobie z kryzysem pandemicznym, b/ nauki "frontowe" w walce  
z pandemią (medycyna, biologia...) - ustalenia teoretyczne i zastosowania praktyczne, c/ "białe 
plamy" w studiach i badaniach nad zagrożeniami cywilizacyjnymi w kontekście pandemii,  
d/ rekomendacje przyrodników dla przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych  
26 czerwca 2021  
Sesja I. 10-12.00: Nauki społeczne wobec pandemii - diagnozy i rekomendacje. Od zarządzania 
kryzysami społecznymi w czasie pandemii do zarządzania kryzysem pandemicznym: a/ na poziomie 
polityk publicznych, b/ na poziomie lokalnych inicjatyw obywatelskich; jak budować mocne instytucje 
i mocne społeczeństwo obywatelskie w dobie pandemii 
Sesja II. 13-15.00: Współpraca naukowców, ekspertów i praktyków w dobie pandemii - głos praktyków 
[rekomendacje "oddolne" praktyków dla ekspertów i uczonych nauk ścisłych i społecznych] 
 

Z uwagi na złożoność planowanej problematyki oraz interdyscyplinarny charakter konferencji 
zostanie ona poprzedzona organizacją dwóch seminariów poświęconych problematyce pandemii  
z perspektywy nauk ścisłych i nauk społecznych (kwiecień i maj), ściśle powiązanych z tematyką 
konferencji W wyniku tych seminariów możliwe będzie dobre rozpoznanie środowiskowe  
i dyscyplinowe, a w efekcie dobre przygotowanie organizacyjne i merytoryczne konferencji. 
Wynikiem seminariów będą także artykuły, które staną się częścią publikacji pokonferencyjnej. 
Konferencja jest kontynuacją prac KZC PAU i naświetla najbardziej aktualne problemy 
współczesności. Promuje Kraków jako ośrodek naukowy o znaczącej tradycji i osiągnięciach  
w zakresie rozwiązywania problemów cywilizacyjnych wymiarze badawczym i praktycznym. W sesji 
praktyków brać będą udział m.in. osoby z UM Krakowa, co będzie okazją do przedstawienia osiągnięć 
i strategii działania realizowanych w Krakowie. 
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