
 

 

 

Szanowni Państwo, 

Już po raz czternasty z inicjatywy Rady Rektorów Województwa Pomorskiego w dniach 

24-28 maja 2017 r. zorganizowany zostanie Bałtycki Festiwal Nauki. 

W ramach Festiwalu zaplanowano ponad 520 wydarzeń popularyzujących naukę, 

odbywających się m.in. w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku, Pelplinie, Borucinie czy Helu. 

W programie Festiwalu znalazły się  m.in: konferencje i pikniki naukowe, wykłady, warsztaty, 

dyskusje panelowe, prezentacje doświadczeń i eksperymentów, zwiedzanie laboratoriów, 

naukowe wycieczki plenerowe, spektakle i wiele innych ciekawych imprez. 

Bałtycki Festiwal Nauki zaliczany jest do największych festiwali nauki w kraju i cieszy 

się jednocześnie szerokim zainteresowaniem mieszkańców Pomorza.  

Wysoka ranga imprezy znajduje również swoje odzwierciedlenie w patronatach 

honorowych min. Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, 

Prezydentów Miast Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska, Dyrektora Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju, Prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Dyrektora Ośrodka Przetwarzania 

Informacji Państwowego Instytutu Badawczego oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

Festiwal adresowany jest do szerokiego grona społeczeństwa naszego regionu, 

niezależnie od wykształcenia i wieku. Uczestnikami imprez są zarówno uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jak również, osoby dorosłe, a nawet 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

Celem Festiwalu jest przybliżenie mieszkańcom regionu tematyki prowadzonych na 

Pomorzu badań naukowych, zaznajomienie z osiągnięciami nauki oraz przedstawienie ich 

w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, sprzyjającej rozbudzeniu ciekawości świata 

i radości jego poznania.  

Część imprez festiwalowych objętych jest dofinansowaniem Ministerstwa Nauki                            

i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę, z kolei 

wydarzenia, które podejmują tematykę dotyczącą ochrony środowiska, uzyskały 

dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                          

w Gdańsku. 
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W tegorocznej edycji Festiwalu udział zapowiedziało 9 uczelni wyższych zrzeszonych                              

w Radzie Rektorów Województwa Pomorskiego, w tym według kolejności alfabetycznej:  

 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 

 Akademia Morska w Gdyni 

 Akademia Pomorska w Słupsku 

 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 

 Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Gdyni 

 Gdańskie Seminarium Duchowne 

 Politechnika Gdańska 

 Uniwersytet Gdański  

 Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej 

Program imprez festiwalowych oraz informacje dotyczące zasad zapisów na część                        

z imprez objętych wcześniejszą rezerwacją, dostępne są po kliknięciu w nazwę każdej z uczelni, 

zgodnie z powyższym zestawieniem. 

Do grona organizatorów XIV BFN zaliczyć należy ponadto 3 Instytuty Gdańskiego 

Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Dwa z nich: Instytut Oceanologii PAN w Sopocie oraz 

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku zaprezentują się podczas X Sopockiego 

Dnia Nauki, który jako jedno z wydarzeń XIV BFN odbędzie w sobotę, 27 maja br. w godz. 

10.00-16.00 na Placu Przyjaciół Sopotu. W imprezie udział wezmą ponadto: Muzeum 

Archeologiczne w Gdańsku - Oddział w Sopocie, Sopockie Towarzystwo Naukowe a także 

Wydział Ekonomiczny Uniwerystetu Gdańskiego. Szczegółowy program  X Sopockiego Dnia 

Nauki dostępny jest pod tym linkiem. 

Trzeci z Instytutów PAN - Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku zorganizuje 

w ramach imprez towarzyszących XIV Bałtyckiemu Festiwalu Nauki  “Letnie Spotkania                        

z Nauką” i „Oranżerię Naukową dla Dzieci”. Oba wydarzenia to cykl 18 imprez, które już od 

15 lat odbywają się w każdy sobotni wieczór lipca i sierpnia na leśnej polanie w Ośrodku Pracy 

Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie. Szczegóły odnośnie obu wydarzeń dostępne są 

pod tym linkiem.   

Wszystkich młodych odkrywców oraz dorosłych pasjonatów nauki zapraszamy do 

zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat zaplanowanych imprez festiwalowych 

na stronach poszczególnych organizatorów, zachęcając tym samym do czynnego udziału                     

w Festiwalu.  

 

Z poważaniem, 

Zespół Organizacyjny XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki 

 

 

http://www.amw.gdynia.pl/title,pid,3,newsid,1968,year,2017.html
http://bfn.am.gdynia.pl/
http://apsl.edu.pl/nauka/bfn
http://awf.gda.pl/index.php?id=24&items=13258
http://awf.gda.pl/index.php?id=24&items=13258
http://www.gakt.info/aktualnosci/aktualnosci/28089/xiv-baltycki-festiwal-nauki
http://gsd.gda.pl/kalendarz/xiv-baltycki-festiwal-nauki/
http://festiwal.pg.edu.pl/bfn/
http://ug.edu.pl/media/promowane/65872/wwwfestiwalgdapl
http://seminariumpelplin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=290
http://www.iopan.gda.pl/sdn2017.html
http://www.ibwpan.gda.pl/spotkania

