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Przygotowanie i realizacja 
kampanii w mediach 
społecznościowych



Social Media.
Ocena komunikacji w mediach 
społecznościowych na 
przykładzie Instytut Fizyki PAN

korzysta w tej chwili z 2 portali społecznościowych 
Facebooka i Youtube’a, jednak komunikacja 
prowadzona za pośrednictwem tych portali pozostawia 
wiele do życzenia. Jest mało angażująca, nie zachęca 
lub wręcz uniemożliwia interakcję z użytkownikami. 
Brakuje jej określonej strategii, co prowadzi do braku 
spójności nie tylko pomiędzy różnymi portalami, ale 
także w ramach konkretnego kanału 
społecznosciowego. Publikowane treści są niskiej 
jakości, a tematyka i sposób przekazu mogą być 
niezrozumiałe i mało interesujące dla większości 
użytkowników Internetu.

Sposób prowadzenia mediów społecznościowych 
daleko odbiega od standardów panujących nie tylko w 
świecie biznesu, ale także w środowisku naukowym. 
Instytut Fizyki PAN nie wykorzystuje potencjału 
komunikacji społecznościowej, umożliwiającej 
osiągnięcie zasięgu dla swojej narracji i wiążącej się
z nim wartości reklamowej i informacyjnej.
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Profil ma 1,7 tysiąca subskrybentów, co jest dość dobrym 
wynikiem. Liczba wyświetleń materiałów wideo dochodzi 
nawet do 19 tysięcy (wykład „Istota Grawitacji”), jednak                        
w znacznej większości filmy mają od 80 do 500 
wyświetleń.

Udostępniane materiały są skomplikowane, skierowane w 
większości do osób interesujących się fizyką. Cechą 
wspólną większości filmów jest ich słaba jakość 
audiowizualna. Brakuje jakiegokolwiek elementu 
spajającego różne filmy. Wykorzystane techniki                                     
i stylistyka materiałów, nawet tych wyprodukowanych                     
w sposób najbardziej profesjonalny była stosowana na 
początku XXI wieku i z pewnością nie ukazuje IF PAN, jako 
instytucji nowoczesnej, otwartej  i innowacyjnej.

YouTube
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Możliwość komentowania materiałów udostępnianych na 
kanale jest wyłączona dla większości filmów co buduje 
wrażenie, że Instytut Fizyki PAN nie jest otwarty na 
interakcję z użytkownikami lub wręcz boi się wchodzenia 
w dialog. Ten aspekt ma także bardzo negatywny wpływ 
na pozycjonowanie udostępnianych materiałów                                       
w wyszukiwarce YouTube.

Mimo, że na pochwałę zasługuje fakt, że Instytut Fizyki 
PAN wyciąga rękę do nowoczesnych form przekazu, 
należy jednak zdecydowanie popracować nad językiem tej 
komunikacji. Obecnie publikowane materiały są 
skomplikowane i mało angażujące odbiorcę, przez co 
pogłębiają przeświadczenie, że fizycy nie umieją 
komunikować się ze społeczeństwem. Taka forma 
przekazu potęguje niezrozumienie tego, czym zajmuje się 
Instytut Fizyki PAN i jaki wpływ na przyszłość mają 
prowadzone w nim badania.



1. Wykłady

Prowadzone przez naukowców i doktorantów
IF PAN, skierowane są raczej do osób studiujących 
lub zajmujących się fizyką. Nie mają charakteru 
popularno-naukowego, ponieważ osoby nieznające 
się na fizyce, zwyczajnie ich nie zrozumieją,
o czym świadczyć mogą chociażby komentarze 
pozostawione pod niektórymi materiałami (gdzie 
jest to możliwe). Wiele do życzenia pozostawia 
także jakość realizacji, głównie ze względu na 
słabą jakość dźwięku. Wygląda na to, że dźwięk 
zbierany jest przez kamerę oddaloną od 
prowadzącego, co powoduje, że jego jakość jest 
zakłócana przez szumy i odgłosy z sali.

YouTube. 3 typy
publikowanych materiałów
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2. Sesje sprawozdawcze

Prowadzone również w formie wykładów 

skierowanych do osób zajmujących się 

fizyką. Materiały te nie mogą pełnić funkcji 

popularyzatorskich dla nauki.

Na pochwałę zasługuje jednak realizacja 

tych materiałów. Prowadzący wyposażeni są 

w mikroporty, co znacznie poprawia jakość 

dźwięku, a samo wideo zmontowane jest tak, 

żeby w kadrze widoczne były jednocześnie 

prezentacja i prowadzący.

YouTube. 3 typy
publikowanych materiałów
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3. Filmy promocyjne w ramach programu Eagle

Te materiały zostały zrealizowane najbardziej 

profesjonalnie, choć stworzone zgodnie z trendem, 

który obowiązywał w produkcji materiałów wideo 

kilkanaście lat temu. Kadry z laboratoriów

i pracowni przeplatają się z wypowiedziami 

naukowców i wyjaśnieniami lektora. Filmy 

prezentują działalność Instytutu Fizyki PAN.

I w tym przypadku można odnieść wrażenie,

że ilość wyjaśnień nie jest wystarczająca, język 

zbyt skomplikowany i niezrozumiały dla laika. W 

tych materiałach brakuje pasji!

YouTube. 3 typy
publikowanych materiałów
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Prowadzony przez Instytut Fizyki PAN profil na 
Facebooku obserwuje 251 osób, a więc mniej niż wynosi 
liczba pracowników Instytutu.

Autorzy raportu nie zidentyfikowali spójnej strategii                        
w obszarze prowadzonej na tym kanale narracji.

Instytut Fizyki PAN nie wykorzystuje możliwości,                          
jakie mogą wynikać z synergii otwartości
i dostępności mediów społecznościowych
z potencjałem i wiedzą pracowników IF PAN, którzy bez 
wątpienia są zdolni do tworzenia interesujących                             
i angażujących materiałów. 

Duża popularność profili i kanałów zajmujących się 
tematyką popularnonaukową, takich jak TED (11 mln 
użytkowników lubiących profil na FB i 9 mln 
użytkowników subskrybujących kanał na YT), Crazy 
Nauka (130 tys. obserwujących na FB), Centrum Nauki 
Kopernik (155 tys.), I fucking love science (25 mln), NASA 
(20 mln FB) świadczy o bardzo wysokim popycie                                        
na tego typu materiały. 

Facebook
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IF PAN ignoruje potencjał do zdobycia w prosty sposób 
dużego rozgłosu i wiążącej się z tym możliwości 
zbudowania pozycji eksperckiej i określonego wizerunku. 

Wizyta na profilu utrwala obiegową opinię, że Instytut 
Fizyki PAN jest instytucją nieprzyjazną, zamkniętą na 
biznes i ludzi, w której panuje stagnacja i brak chęci do 
podejmowania otwartej komunikacji .



Na profilu publikowane są głównie oferty pracy dla 
doktorantów. Możemy znaleźć również informacje
o wyróżnieniach uzyskanych na międzynarodowych 
konferencjach, czy podpisaniu listu intencyjnego.

Żaden z postów nie jest podlinkowany do np. aktualności 
na stronie, więc nawet zainteresowani użytkownicy nie 
mogą się w łatwy sposób dowiedzieć niczego więcej. 
Posty nie są angażujące i nie skłaniają użytkowników do 
zainteresowania się poruszanym tematem
i pogłębieniem wiedzy. Dodatkowym minusem jest fakt, 
że posty nie są atrakcyjne wizualnie i mogą zgubić się 
wśród wyświetlanych użytkownikom informacji. Posty 
rekrutacyjne pokazywane są formie skanów z ofertą 
pracy.
 
W przypadku informacji o sukcesach na konferencji 
mamy do czynienia z krótkim informacyjnym postem i 
zdjęciem medalu oraz dyplomu. Sam post zawiera nazwę 
rozwiązania, za jakie została przyznana nagroda, która 
dla laika jest kompletnie niezrozumiała. Nie ma 
możliwości zgłębienia wiedzy na ten temat, a post nie 
jest atrakcyjny wizualnie.

Facebook
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Posty publikowane na stronie najprawdopodobniej trafiają 
do bardzo małej ilości osób, ponieważ widzi je 
maksymalnie 251 osób obserwujących profil.                                      

Są nieatrakcyjne wizualnie (skany dyplomów, ofert pracy, 
zdjęcia medali i osób podpisujących list) więc z pewnością 
gubią się w strumieniu informacji osób aktualnie 
obserwujących profil. Przekłada się to na bardzo niski 
poziom zaangażowania – posty “lajkowane” są zwykle 
przez 2-4 osoby z nielicznymi wyjątkami, w których posty 
mają 14 polubień.  

Poza tymi dwoma rodzajami postów Instytut Fizyki PAN 
nie prowadzi na facebooku żadnej komunikacji 
informującej o działalności Instytutu, nie ma również śladu 
po jakiejkolwiek działalności mającej na celu 
popularyzację nauki.

Facebook
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Rodzaj publikowanych materiałów nie jest przyjazny dla 
użytkowników niezależnie od tego czy są laikami, 
osobami zainteresowanymi tematyką naukową, czy 
bezpośrednio fizyką. Przedstawiciele biznesu również nie 
znajdą tam żadnych treści skierowanych do nich, czy 
informacji mogących ich zainteresować.



NARRACJA 
SOCIAL MEDIA

INSTYTUCJI BADAWCZEJ NA PRZYKŁADZIE IF 
PAN



Popularyzacja i relacje
Media społecznościowe powinny być jednym z trzonów 
komunikacji prowadzonej przez INSTYTUCJE BADAWCZE w 
ramach budowania świadomości, wchodzenia w relacje ze 
społeczeństwem oraz co popularyzacji nauki. 
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Istnieje mnóstwo powodów, które wpływają na duży priorytet 
komunikacji uczelni i instytucji naukowych
w mediach społecznościowych. Najważniejsze
z nich to:

4. Duża popularność profili i kanałów zajmujących się 
tematyką popularnonaukową takich jak (TED 11 mln 
użytkowników lubiących profil na fb i 9 mln użytkowników 
subskrybujących kanał na YT), Crazy Nauka (130 tysięcy 
obserwujących na FB), Centrum Nauki Kopernik (155 tysięcy), 
I fucking love science (25 mln) NASA (20 mln FB) świadczy o 
dużym popycie i zainteresowaniu tego typu materiałami. IF 
PAN nie może pozwolić sobie na to, żeby nie być częścią tego 
rozgłosu.

5. Dzięki social media w łatwy sposób i przy niewielkich 
nakładach możemy zbudować i ocieplić wizerunek marki, a 
także budować świadomość działalności Instytutu.

6. Żadna instytucja nie może w tej chwili określać się otwartą i 
innowacyjną nie prowadząc aktywnej komunikacji w 
mediach społecznościowych.

7. Social Media umożliwiają łatwe udostępnianie przez 
użytkowników ciekawych materiałów, dzięki czemu można 
budować organicznie zasięgi.

1. Social media są najłatwiej dostępnym
i najpopularniejszym źródłem informacji.

2. Social media są w tej chwili niemal synonimem otwartości.
3. Z badań wynika, że średni czas spędzany dziennie na 

poszczególnych portalach społecznościowych to 40 minut 
na YouTube, 35 minut na Facebooku, 25 minut na 
Snapchacie, 15 minut na Instagramie oraz minutę na 
Twitterze. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o uśrednionej 
wartości dla ludzi w różnym wieku. Wśród młodszych 
pokoleń czas spędzony na mediach społecznościowych jest 
dużo większy i w perspektywie czasu wskaźnik będzie się 
powiększał.
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Media społecznościowe Instytutu Fizyki mogą być 
prowadzone na wybranych,  kluczowych portalach 
społecznościowych: Facebook, YouTube, Twitter
i Instagram.

Facebook:

Rekomendujemy stworzenie jednego głównego kanału 
na Facebooku. Oraz zbudowanie komunikacji wokół 3 
głównych obszarów:

Oś 1: Co się dzieje na IF PAN?

Główny kanał powinien być skupiony wokół życia
IF PAN. Przedstawiamy na nim:

• profile naukowców,
• prowadzone badania,
• Osiągnięcia,
• aktualności ze strony i życia Instytutu,
• relacje z obecności na targach,
• sukcesy krajowe i międzynarodowe,
• nawiązane współprace,
• zrealizowane projekty,
• wydarzenia organizowane przez Instytut,
• wydarzenia, w których bierze udział Instytut,
• udostępnianie treści opublikowanych przez inne 

profile Instytutu.

Komunikacja, ściśle związana z działalnością IF PAN 
powinna być przeplatana interesującymi treściami
o tematyce popularno-naukowej, np.: artykułami
o tematyce naukowej pochodzącymi z zewnętrznych, 
szanowanych źródeł, takich jak: profil Science 
Magazine, New York Times, inne uczelnie i instytuty.

Każdy z publikowanych postów musi być linkowany do 
źródła, z którego zainteresowani użytkownicy będą 
mogli zapoznać się ze szczegółami informacji (linki do 
aktualności na stronie, artykułów, dedykowanych 
podstron, projektów).

Treści publikowane na profilu muszą być łatwe
w konsumpcji, budować świadomość działalności IF 
PAN, być przystępne, interesujące i angażujące.

Ważna jest jakość zdjęć i materiałów wideo 
powiązanych z postami. Materiały muszą być 
atrakcyjne wizualnie i przyciągać uwagę, tak żeby 
wyróżnić się wśród postów wyświetlanych 
użytkownikom. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że 
treści animowane i treści wideo są wyżej 
pozycjonowane przez samego Facebooka i tym samym 
łatwiej z nimi dotrzeć do odbiorcy.

Posty muszą zachęcać użytkowników do interakcji: 
muszą padać pytania, prośby o opinie i komentarze.
Te działania pozwolą na zwiększenie organicznego 
zasięgu postów.
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Dodatkowo posty o szczególnych walorach 
merytorycznych, informacyjnych czy biznesowych 
powinny być promowane z uwzględnieniem 
najbardziej odpowiednich grup docelowych.

Każde wydarzenie, którego organizatorem jest Instytut 
Fizyki PAN musi być komunikowane na Facebooku, co 
również pozwala w łatwy sposób uzyskać duże 
organiczne zasięgi.

Przy prowadzeniu profilu na Facebooku należy zwrócić 
szczególną uwagę na moderację i obsługę trafiających 
na niego użytkowników. Prywatne wiadomości muszą 
spotykać się ze sprawną odpowiedzią, podobnie jak 
pozostawione komentarze i pytania.

Częstotliwość publikacji powinna być nie mniejsza niż 
2 posty tygodniowo.

Zasady tworzenia komunikacji na Facebooku:

Prosty, łatwy 
do zrozumienia 

język

Atrakcyjna 
grafika

 Zachęta do 
interakcji

Linkowanie 
do źródła 

informacji

Różnorodne, 
ciekawe

i angażujące 
treści
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Oś 2: Centrum Transferu Technologii

Treści publikowane w ramach tej komunikacji 
powinny uwzględniać zagadnienia dostosowane do 
oczekiwań biznesu. Zdecydowanie rekomendujemy 
prowadzenie profilu w dwóch językach: polskim
i angielskim.
 

W tej osi w głównej mierze informujemy o:

• nawiązanych współpracach biznesowych,

• usługach świadczonych w ramach IF PAN,

• patentach,

• projektach ze szczególnym potencjałem

do komercjalizacji,

• wydarzeniach dedykowanych dla biznesu,

• rozpoczęciu projektów, które w przyszłości mogą 

stanowić ofertę dla biznesu,

• udziale w targach,

• przełomach w realizowanych projektach.
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Oś 3: inicjatywy popularyzującej naukę

Działania związane z popularyzacją nauki w 
świecie rzeczywistym i wirtualnym można ze 
sobą skutecznie krzyżować. Rekomendujemy 
między innymi organizację transmisji on-line 
z wybranych, ogólnodostępnych wykładów na 
profilu IF PAN na Facebook`u.

Tematyka typowo popularnonaukowa:

• informujemy o tematach kolejnych wykładów,

• publikujemy nagrania z wykładów,

• organizujemy ankiety dotyczące tematów 

wykładów,

• promujemy wydarzenia organizowane przez Instytut 

w ramach popularyzacji nauki,

• publikujemy treści o tematyce popularno-naukowej 

opisywane przez Instytut,

• publikujemy krótkie animacje wyjaśniające 

problemy fizyczne,

• udostępniamy ciekawe treści z innych portali.
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Twitter:

Rekomendujemy oddanie tego kanału komunikacji 
Rzecznikowi Biznesu lub Rzecznikowi Prasowemu. 
Charakterystyka tego portalu ułatwia budowanie 
bezpośrednich relacji w obrębie osób, które piastują 
określone funkcje społeczne lub zawodowe 
(dziennikarze, sportowcy, politycy.

Instagram:

Profil skupiony wokół osobowości związanych
z Instytutem: badaczy, pracowników, doktorantów.
W krótkich słowach przedstawiamy osobowości
i badania, którymi się aktualnie zajmują. Instagram nie 
daje możliwości linkowania z poziomu postów, zatem 
sam post musi zachęcać do odwiedzin na stronie.

W przypadku Instagrama szczególną uwagę należy 
przyłożyć do jakości i atrakcyjności zdjęć. W trybie 
wyszukiwania użytkownikom wyświetlane są same 
obrazy, na które trzeba kliknąć, żeby wyświetlił się 
post.
Ilość zdjęć jest przytłaczająca, zatem jakość obrazu
i jego potencjał do przyciągnięcia uwagi mają 
kluczowe znaczenie dla sukcesu dodawanego 
materiału.

Zasady tworzenia
postów na Instagramie:

Atrakcyjne 
zdjęcia 

wysokiej 
jakości

Profil skupiony 
wokół 

osobowości 
Instytutu

 Krótkie, 
merytoryczne 

posty z jak 
największą ilością 

informacji

Dobrze 
dobrane 
hasztagi
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YouTube:

YouTube stał się w ostatnich latach najczęściej 
oglądaną telewizją, jest łatwo dostępny z każdego 
miejsca na świecie, a użytkownicy traktują go jako 
drugą – obok Google - platformę, na której poszukują 
odpowiedzi na pytania. Mimo swojej popularności
i rozmiarów, w dalszym ciągu jest miejscem, w którym 
stosunkowo łatwo można wypozycjonować 
publikowane przez siebie treści.

Wyszukiwarka serwisu YouTube działa podobnie jak 
wyszukiwarka Google. Jej działanie opiera się

w głównej mierze na algorytmach, w których brane jest 
pod uwagę między innymi zaangażowanie odbiorców 
– to czy dany film został obejrzany do końca, czy jest 
komentowany lub udostępniany innym 
użytkownikom. 

Na pozycję filmu może wpłynąć też liczba 
subskrybentów kanału. Nie bez znaczenia są również 
inne czynniki, dzięki którym pozycjonowanie filmów 
na YouTube jest o wiele sprawniejsze, w tym: słowa 
kluczowe, tytuł, opis. Istotny jest także czas trwania 
filmu (im dłuższy film tym lepiej – wpływa pozytywnie 
na pozycjonowanie). Wpływ na pozycję filmu
w serwisie ma także jego jakość (chodzi tutaj zarówno
o jakość dźwięku, jak i obrazu).
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• tytuł filmu – tytuł, to obok miniatury filmu, jeden
z pierwszych elementów przyciągających uwagę 
odbiorcy. Warto w tytule zawrzeć słowa kluczowe, 
które ułatwią pozycjonowanie na YouTube, ale 
należy pamiętać, aby tytuł był ciekawy
i przyciągający uwagę, który zaintryguje i sprawi, że 
osoba szukająca informacji będzie chciała obejrzeć 
film. Istotne jest to, żeby tytuły filmów były krótkie
i konkretne, gdyż serwis może automatycznie uciąć 
część zbyt długiego tytułu.

• miniatura – do jej przygotowania mogą posłużyć 
zdjęcia wykonane w czasie przygotowywania filmu. 
W tym przypadku należy pamiętać o wybraniu 
optymalnej rozdzielczości, a także ciekawego ujęcia. 
Do tworzenia miniaturki warto przyłożyć dużą 
uwagę, gdyż w dużej mierze to właśnie ona decyduje 
o popularności filmiku. Przykładem mogą być tutaj 
kanały znanych performerów i vlogerów, którzy 
chcą się wyróżnić na tle innych, standardowych 
miniatur i udaje im się to w spektakularny sposób.

• opis filmu – z punktu widzenia pozycjonowania 
filmów na YouTube jest to jeden z ważniejszych 
elementów. Należy pamiętać o tym, że musi 
zawierać frazy kluczowe oraz najważniejsze 
informacje o nim. Oczywiście istotne jest to, aby 
opis pasował stylem do tytułu i miniatury – był jak 
najbardziej oryginalny i niestandardowy. W opisie 
filmu warto umieścić także link do strony firmowej, 
ale i linki do najciekawszych momentów filmu,
a także dodatkowych materiałów, dla osób, które 
będą chciały się dowiedzieć czegoś więcej na temat 
przedstawiony w filmie.

• słowa kluczowe – czyli tak zwane tagi, pozwalają na 
lepsze pozycjonowanie filmów na YouTube. 
Powinny być dobrane pod kątem treści filmu, ale i 
branży, w jakiej działa firma.

• nazwa pliku wideo – to kolejny element YouTube 
SEO, również w samej nazwie pliku, który 
umieszczony jest w serwisie warto umieścić słowa 
kluczowe, gdyż to również może mieć znaczenie w 
ostatecznym ustaleniu, gdzie w wyszukiwarce 
znajdzie się wideo.

• staż kanału na YouTube – według niektórych źródeł 
im starszy kanał, tym większa szansa na zyskanie 
powszechniejszego zaufania portalu YouTube, 
oczywiście o ile kanał był regularnie prowadzony i 
cieszył się zainteresowaniem.

• czas przez jaki wyświetlany jest film przez 
konkretnego użytkownika – najlepiej, jeżeli 
użytkownik obejrzy go w całości lub skończy 
oglądać jak najbliżej końca filmu. Ma to duże 
znaczenie, gdyż „pokazuje” algorytmom, że filmy są 
interesujące dla poszczególnych użytkowników.

• liczba osób, które obejrzały film – nie bez znaczenia 
jest liczba osób, do której dotarł nasz film, im 
bardziej popularny tym większa szansa na 
uzyskanie wyższej pozycji w wyszukiwarce serwisu, 
oczywiście jeśli film zebrał pozytywne oceny.
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• liczba subskrybentów – aby ją zwiększyć, warto w 
opisie filmu lub w samym filmie zachęcić do 
subskrypcji wykorzystując zasady związane z call to 
action.

• liczba interakcji – na pozycjonowanie ma również 
wpływ ilość komentarzy pozostawionych pod 
filmem, dlatego bardzo ważne jest tworzenie treści, 
które zachęcają do komentowania. Dodatkowo w 
komentarzach, również mogą pojawiać się słowa 
kluczowe, mające wpływ na pozycjonowanie.

• promowanie wideo w innych sieciach 
społecznościowych – warto udostępniać film 
również w innych serwisach społecznościowych, 
gdyż będą to kolejne linki i udostępnienia, które 
pozwolą na dotarcie do większej liczby odbiorców, 
ale także wpłyną na wzrost pozycji filmu w 
wyszukiwarce YouTube. Dodatkowym plusem jest 
także udostępnianie naszych filmów przez innych 
użytkowników mediów społecznościowych.

• opis i tytuł kanału - to także bardzo ważne elementy.  
Warto pomyśleć o tytule i opisie filmu również pod 
kątem SEO. W tytule powinno znaleźć się 
przewodnie hasło działalności.
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WYWOŁUJEMY 
REAKCJE 
– FORMA PROMOCJI NAUKI NA YOUTUBE

W ramach popularyzacji nauki rekomendujemy stworzenie 
formatu YouTube, skierowanego do młodych widzów w 
wieku od 12 lat. W ramach formatu publikowane byłyby 
krótkie materiały wideo, trwające od 5 do 10 minut. Celem 
każdego odcinka byłoby wyjaśnienie w prostych słowach 
wybranego zagadnienia z dziedziny fizyki z naciskiem na 
element praktycznego eksperymentu. Format prowadzony 
przystępnym i zrozumiałym nawet dla młodszych widzów 
językiem, powinien budzić zainteresowanie, zaangażowanie 
i zachęcać do zgłębiana wiedzy we własnym zakresie.

Nazwa cyklu?

WYWOŁUJEMY REAKCJE

Jak często?

Nowy odcinek raz w tygodniu

Jaka długość?

5-10 minut

Prowadzący?

Zmiennie, koniecznie osoby z odpowiednią energią, dykcją                       
i przede wszystkim chętne! Do poszczególnych odcinków 
możliwe zapraszanie specjalnych gości.

Gdzie nagranie?

W wybranym miejscu na IF PAN, specjalnie przygotowane 
pomieszczenie zaadaptowane na studio.

Lekcje powinny być oparte w dużej mierze
na eksperymentach, pokazach, a grafiki i animacje z 
tekstem ograniczone do absolutnego minimum, tak aby 
materiał balansował na pograniczu rozrywki i nauki.

Program należy realizować w specjalnie do tego celu 
zaaranżowanym pomieszczeniu lub jednym z laboratoriów 
Instytutu.

Tematyka każdego odcinka:

Oparta jest na pytaniach jakie otrzymujemy w 
komentarzach pod poprzednimi filmami oraz 
przesyłanych bezpośrednio na dedykowaną 
skrzynkę mailową. Najlepsze pytania 
nagradzamy koszulkami
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WYWOŁUJEMY 
REAKCJE 
– LEKCJE POKAZOWE NA YOUTUBE

Format nagrań może być inspirowany 
popularnym w latach 90. w USA programem „Bill 
Nye the science guy”, oczywiście w formie 
znacznie skróconej i nowoczesnej. Warto zwrócić 
uwagę, że zarzucony pod koniec lat 90. format, 
powrócił                        w nowej wersji w roku 2018 w 
ramach platformy Netflix, co świadczy o 
popularności                                          i 
zapotrzebowaniu na produkcje tego typu.

Tematyka
popularno-naukowa

Prosty, łatwy do 
zrozumienia język

Ciekawa tematyka na pograniczu
nauki i rozrywki

Odcinki emitowane od
2 do 4 razy w miesiącu

Podsumowując: format, zakładający regularność, 
bardzo dużą liczbę komentarzy i interakcji, treści 
przydatne użytkownikom i wsparcie w innych 
kanałach komunikacji, ma wszelkie predyspozycje 
do wysokiego pozycjonowania
w wynikach wyszukiwania.

Lekcje oparte w dużej mierze
o eksperymenty, pokazy, grafiki i animacje
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FIZYKA OTWARTA 

CYKL OGÓLNODOSTĘPNYCH 
WYKŁADÓW 
POPULARNONAUKOWYCH
Tematyka nieco bardziej skomplikowana, niż w przypadku 
lekcji na YT. Wykłady kierujemy do osób zainteresowanych 
fizyką i nauką, grupy osób nieco starszych w porównaniu z 
targetem lekcji pokazowych.

Wykłady realizowane powinny być w profesjonalny sposób i 
w dobrej jakości, prowadzący wyposażeni w mikroporty, a 
całość sfilmowana przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

Sama formuła wykładu może być zbliżona do prowadzonego 
przez MIT ”MIT OpenCourseWare”. Wykłady prowadzone 
przez Waltera Lewina, cieszyły się dużą popularnością. 
Prowadzący w prosty i przystępny sposób tłumaczył mniej 
lub bardziej skomplikowane zagadnienia z dziedziny fizyki. 
W ramach większości wykładów prowadzone były 
demonstracje i eksperymenty obrazujące omawiane 
zagadnienia.

Uwaga: Każdy uczestnik w trakcie wydarzenia może 
zagłosować na z 4 możliwych tematy kolejnych wykładów,  
Dwa tematy, który otrzymają największą liczbę głosów 
zostaną zaprezentowane w ramach kolejnego wykładu.

Nazwa cyklu:

Fizyka Otwarta

Do kogo kierujemy?

Społeczność akademicka i wszyscy zainteresowani 
zagadnieniami dotyczącymi fizyki

Czas trwania i miejsce wydarzenia?

90 minut, aula główna na Instytucie Fizyki PAN.

Tematyka:

W tym czasie prezentowane są dwa 45 minutowe wykłady na 
temat interesujących zagadnień z dziedziny Fizyki.

Prowadzący wykłady

Pracownicy IF PAN (nacisk na ludzi z energią i pasją do 
przekazania) lub zaproszeni goście

Metody uczestnictwa

Osobista obecność po wcześniejszym zarejestrowaniu na 
specjalnej stronie lub podczas transmisji on-line emitowanej na 
profilu YouTube Instytutu Fizyki PAN.
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FIZYKA OTWARTA 
CYKL OGÓLNODOSTĘPNYCH 
WYKŁADÓW 
POPULARNONAUKOWYCH

Taka inicjatywa z jednej strony umożliwia realizację jednego 
z celów statutowych, jakim jest popularyzacja nauki,                              
a z drugiej generuje ruch na stronie Instytutu umożliwiając 
dotarcie z informacją o działalności i projektach 
realizowanych w ramach IF PAN do dużej liczby 
użytkowników.

Uzupełnieniem tej inicjatywy może być uruchomienie 
mechanizmu crowdfunding’owego, pozwalającego zbierać 
fundusze na badania prowadzone przez Instytut.

Realizacja przy użyciu 
profesjonalnego sprzętu

 Tematyka skierowana do osób 
zainteresowanych fizyką

Zachęta do interakcji

Wykłady transmitowane 
na żywo

Możliwość uczestnictwa
w wykładach w auli, po wcześniejszym 

zapisaniu się

 Wykłady organizowane
1 lub 2 razy w miesiącu
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Popularyzacja nauki - 
inicjatywy
Inicjatywy związane z popularyzacją nauki 
realizowane przez Internet zostały opisane w rozdziale 
dotyczącym social media.

Poza działaniami w Internecie rekomendujemy 
działania stacjonarne, w tym organizowanie wydarzeń 
w IF PAN oraz udział w wydarzeniach zewnętrznych.

Dni otwarte:

Wydarzenie organizowane na terenie Instytutu. 
Program powinien być na tyle bogaty, żeby trafić do 
grup odbiorców w różnym wieku i o różnych 
poziomach znajomości zagadnień fizyki.

W trakcie trwania dni otwartych na terenie IF PAN, 
każda z grup badawczych Instytutu powinna mieć 
swoje własne stanowisko, na którym dostępne będą 
informacje o aktualnie prowadzonych badaniach oraz 
wakatach lub procesie rekrutacji.

Na potrzeby dni otwartych powinna zostać stworzona 
dedykowana strona internetowa lub zakładka
w ramach strony Instytutu.

W przypadku wizyt w laboratoriach, pokazów, lekcji 
pokazowych i wykładów, powinna obowiązywać 
ograniczona liczba miejsc. Chętni do wzięcia udziału 
powinni mieć możliwość zapisywania się na 
interesujące ich wydarzenia przez stronę internetową.

wizyty w 
laboratoriach

pokazy 
działania 
aparatury

Wykłady
o różnym 
poziomie 
trudności

Lekcje
i eksperymenty 

pokazowe dla 
dzieci

i młodzieży

panele 
dyskusyjne

projekcje 
filmów

W ramach dni otwartych powinny być organizowane:
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Na dni otwarte zapraszamy również dziennikarzy 
zajmujących się tematyką naukową i edukacyjną,
a także blogerów i Youtuberów.

Promocja wydarzenia może wykorzystywać efekt 
synergii poprzez skorzystanie z mediów 
społecznościowych. Na profilu na Facebooku, powinno 
zostać utworzone wydarzenie z opisem imprezy, listą 
atrakcji i linkiem do strony internetowej. Wydarzenie 
promujemy za pomocą postów zwykłych
i sponsorowanych na wszystkich kanałach 
społecznościowych.

Na potrzeby dni otwartych tworzymy zestaw grafik
o luźniejszym i bardziej rozrywkowym, niż
w przypadku standardowej komunikacji Instytutu, 
charakterze.

• Centrum nauki Kopernik,
• Sąsiedztwo muzeów i galerii,
• Szkoły,
• Atrakcje turystyczne.

W tradycyjnych kanałach wydarzenie będzie 
promowane przy pomocy zaproszonych dziennikarzy, 
publicystów i blogerów.

Jako dodatek można rozważyć kampanię outdoorową 
(plakaty, banery wielkoformatowe) w starannie 
wyselekcjonowanych lokalizacjach:

Organizacja w IF PAN wydarzeń tematycznych

Wybieramy tematy związane bezpośrednio                                           
z badaniami prowadzonymi przez Instytut. W ramach 
wydarzenia prowadzone mogą być wykłady, 
prezentacje badań prowadzonych przez Instytut Fizyki 
PAN, a także trendów panujących obecnie w nauce.

Przykładem takiego wydarzenia mogłaby być seria 
wykładów z okazji obchodów Dnia Ziemi, a w ich 
ramach cykl prelekcji o wyzwaniach

współczesnej nauki w kontekście ochrony środowiska. 
To może być świetna okazja do opowiedzenia                              
o wynikach badań Instytutu Fizyki PAN, związanych                    
z tematyką ekologii oraz energii odnawialnej.

Podobne wydarzenia można zorganizować 
przykładowo w ramach Światowego Dnia Walki                         
z Rakiem.
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Lekcje fizyki dla szkół
Proponujemy przygotowanie 3 serii pokazowych 
wykładów, o poziomie zaawansowania dostosowanym 
do zdefiniowanej grupy odbiorców. Każda z serii 
powinna zawierać 8 wykładów, organizowanych raz w 
miesiącu od września do maja. Każdy z wykładów 
może poruszać tematy, którymi współcześnie zajmuje 
się fizyka i informować o wynalazkach, których 

powstanie nie byłoby możliwe bez udziału badań                       
i opracowań fizyków, a z których codziennie 
korzystamy, jak na przykład GPS i Internet.

Każdą z lekcji powinno uatrakcyjnić doświadczenie lub 
wciągający publiczność pokaz. Lekcje mogą być też 
rozwinięciem tematyki poruszanej w ramach 
programu nauczania.

Udział w naukowych wydarzeniach zewnętrznych, 
takich jak Piknik Naukowy:

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki 
Kopernik jest największą w Europie imprezą 
plenerową o tematyce naukowej. 

ukazując ją jako niezwykle ekscytującą i pasjonującą 
dziedzinę życia, a poprzez przybliżenie warsztatu 
naukowca zachęca i inspiruje zwiedzających do 
podjęcia samodzielnej aktywności naukowej.

Impreza przyciąga ponad 150 tysięcy odwiedzających.

Zgodnie z raportem opublikowanym przez 
organizatora 9,8% odwiedzających deklaruje, że pracuje 
lub współpracuje z firmą/instytucją bezpośrednio 
wykorzystującą osiągnięcia nauki.

Jego celem jest upowszechnianie wiedzy z różnych 
dyscyplin naukowych poprzez prezentowanie 
ciekawych eksperymentów i doświadczeń – zarówno 
prostych, związanych z archeologią, czy fizyką niskich 
temperatur, jak i najnowszych dokonań 
współczesnych uczonych. Piknik pozwala zrozumieć i 
poznać naukę,


