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Czym jest Piknik? 

Piknik Naukowy to największe w Europie plenerowe wydarzenie upowszechniające 

naukę, znane i rozpoznawane daleko poza granicami Polski. Od 17 lat instytuty 

naukowe, wyższe uczelnie, koła studenckie i instytucje kultury prezentują na Pikniku 

swoje najnowsze badania, dzielą się wiedzą i entuzjazmem z uczestnikami 

wydarzenia. Dla ludzi nauki jest to wyjątkowa okazja do zaprezentowania własnych 

dokonań szerokiemu gronu odbiorców, a przez to – do kształtowania przekonania 

o istotnej roli nauki w życiu społecznym i rozwoju cywilizacji.  

Dlaczego warto? 

POKAŻ SWOJE BADANIA: Na Piknik przychodzi  bardzo wiele osób zainteresowanych 

nauką. Masz okazję, żeby opowiedzieć im o swojej pracy i odkryciach, o swojej pasji.  

SPÓJRZ Z DRUGIEJ STRONY: Twoja praca, nawet jeśli dla Ciebie jest codziennością, 

dla zwiedzających Piknik jest niezwykle interesująca i prestiżowa. Taka zamiana 

perspektywy może być dla Ciebie ciekawym i motywującym przeżyciem.  

POZNAJ INNYCH LUDZI NAUKI: Na Pikniku spotkasz przedstawicieli blisko 200 

instytucji z Polski oraz kilkunastu (w 2013 r. było ich aż dwadzieścia)  z innych krajów. 

Piknik to okazja, by wymienić się doświadczeniami. Warto uczyć się od siebie 

nawzajem.  

ZOBACZ TO W DŁUŻSZEJ PERSPEKTYWIE: Choć Piknik to tylko jeden dzień w roku, 

na przestrzeni lat budujemy społeczne przekonanie o roli nauki w codziennym życiu 

i rozwoju kraju, a ludzie tacy jak Ty kształtują pozytywny wizerunek i zaufanie do 

naukowców. 

Gdzie i kiedy? 

GDZIE: od 2013 r. Piknik odbywa się w przyjaznej i komfortowej przestrzeni Stadionu 

Narodowego. 

KIEDY: 31 maja 2014 (sobota) od 11:00 do 20:00. 
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Jak się zgłosić? 

Zgłoszenie składa się z dwóch dokumentów: 

1. DEKLARACJA UCZESTNICTWA (szablon deklaracji na stronie www.pikniknaukowy.pl 

w zakładce WEŹ UDZIAŁ) – szablon należy wydrukować, uzupełnić i wysłać na adres 

podany w szablonie (nie zapomnij o pieczęci instytucji). 

2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY –  formularz w wersji elektronicznej (odnośnik do 

formularza znajduje się na stronie www.pikniknaukowy.pl w zakładce WEŹ UDZIAŁ). 

 

TERMIN: Oba dokumenty (papierowa deklaracja oraz formularz internetowy) muszą 

zostać wypełnione i wysłane do 6 stycznia 2014 r. W przypadku deklaracji liczy się data 

stempla pocztowego. 

 

FORMULARZ 

• Formularz wypełnić należy online. W stosunku do poprzedniej edycji, w formularzu 

zaszły niewielkie zmiany. Przy poszczególnych polach pojawiły się komentarze, które 

– mamy nadzieję – ułatwią prawidłowe wypełnienie formularza. 

• Formularz można edytować do 6 stycznia 2014 r. dowolną liczbę razy.  

• Po tym terminie formularz będzie dostępny w trybie tylko do odczytu (tj. bez 

możliwości edycji). Koordynator otrzyma wiadomość z nowym linkiem. 
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FORMULARZ,  strona 1 

dane instytucji i dane koordynatora zgłoszenia, zapotrzebowanie techniczne 

• Prosimy o uważne wpisanie prawidłowego adresu e-mail.  

• Pole „Nazwa w języku ojczystym” nie jest obowiązkowe. 

• Pola dotyczące zapotrzebowania technicznego (wody, ścianek działowych, 

wyciemnienia itp.) są obowiązkowe. Jeśli wybierzesz TAK, poniżej pytania pojawi się 

pole tekstowe, w którym będziesz mógł doprecyzować swoje oczekiwania. 

• Liczba stołów, stolików i krzeseł naliczana jest automatycznie po wpisaniu liczby 

namiotów, ale możesz zmienić domyślnie ustawione wartości. 

• W formularzu wpisujesz zapotrzebowanie/oczekiwania. O ostatecznym przydziale 

wyposażenia poinformujemy Cię mailowo zgodnie z harmonogramem. 
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FORMULARZ, strona 2 

 szczegóły dotyczące pokazów 

• Na tej stronie opisz proponowane aktywności (nazwane dla potrzeb formularza 

„pokazami”) 

• Liczba pól do opisu pokazów (POKAZ1, POKAZ 2 itd.) odpowiada liczbie aktywności, 

którą zadeklarowałeś(-aś) na pierwszej stronie formularza. 

• W polu „krótki opis pokazu” możesz wpisać maksymalnie 1000 znaków (ze spacjami). 
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FORMULARZ, strona 3 

 podsumowanie 

• Na tej stronie zobaczysz formularz ze wszystkimi danymi, które wpisałeś wcześniej. 

• Jeżeli chcesz uzupełnić formularz, na dole strony wybierz POPRAW DANE. 

• Jeżeli chcesz wysłać formularz w aktualnej wersji, wybierz ZAPISZ. 

• Zapisać możesz formularz, który planujesz jeszcze uzupełniać. Do 6 stycznia 2014 r. 

Zespół Piknikowy nie ingeruje w żaden sposób w formularze ani nie poddaje 

ewaluacji ich treści. 
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FORMULARZ, strona 4 

po prawidłowym wysłaniu formularza na stronie pojawi się komunikat: 

Dziękujemy za wypełnienie formularza. 

Numer pod jakim zostało zarejestrowane to zgłoszenie to: 18/[numer]/2014. 

Prosimy o zanotowanie tego numeru i posługiwanie się nim w przypadku kontaktu z nami. 

Poniżej znajduje się link, pod którym mogą Państwo znaleźć swój formularz i nanosić poprawki aż do upłynięcia terminu 

zgłoszeń. 

Po tym czasie link przestanie działać. 

[link] 

Taki sam komunikat wraz ze szczegółami zgłoszenia wysłany zostanie na adres e-mailowy 

podany w zgłoszeniu w danych koordynatora. 

Po każdej edycji formularza, wysyłany jest mail z potwierdzeniem i aktualną wersją 

zgłoszenia. 

Wszystkie wersje są zapisywane, nie ma zatem ryzyka utraty danych. 

6 stycznia 2014 r. możliwość edycji formularzy zostanie zablokowana. Koordynatorzy 

otrzymają nowe linki, które umożliwią wgląd w formularz w trybie tylko do odczytu. 
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Opiniowanie zgłoszeń 

Istota procesu 

Opiniowanie jest etapem, w  którym członkowie Zespołu Programowego pracują z koordynatorami 

zgłoszeń nad ostateczną formą propozycji piknikowych. Istotą tego etapu nie jest więc wystawianie 

ocen, a jak najlepsze wykorzystanie wiedzy obu stron procesu – Twojego wkładu merytorycznego i 

naszej wiedzy o Pikniku i jego odbiorcach.  Pracujemy nad zgłoszeniami, by świadomie kształtować 

charakter tej imprezy określony przez następujące cele: 

• Głównym celem Pikniku Naukowego jest rozbudzanie ciekawości i inspirowanie do 

samodzielnego poszerzania wiedzy. 

• Cele dodatkowe Pikniku to: 

• inspirowanie dialogu między naukowcami a resztą społeczeństwa i ukazywanie 

prawdziwego oblicza zawodu naukowca, motywacji i metod pracy.  

• ukazanie powiązań między badaniami naukowymi i życiem codziennym oraz 

uzmysłowienie roli nauki w rozwoju cywilizacji. 

 

Z wymienionych celów wynikają kryteria ewaluacji zgłoszeń piknikowych. 
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Kryteria oceny zgłoszeń 

1. Czy stanowisko jest dopasowane do charakteru imprezy? 

Piknik Naukowy to impreza plenerowa, co niesie za sobą szereg ograniczeń co do formy i 

treści prezentowanych w namiotach. Przy planowaniu programu należy wziąć pod uwagę, że 

na jego odbiór wpływ będą miały różne czynniki: przede wszystkim ogromna liczba 

zwiedzających (pojedyncze stanowisko może odwiedzić nawet kilka tysięcy osób, a cały Piknik  

– ponad 100 tysięcy!), przewaga rodzin z dziećmi w różnym wieku, pogoda (ciepło/zimno, 

wiatr, słońce, deszcz etc.), ograniczenie przestrzenne, czas pracy (9 godzin non stop), wielka 

liczba namiotów z mnóstwem atrakcji. Punktujemy szczególnie te propozycje, które powyższe 

okoliczności biorą pod uwagę. 

 

Ocena 0 – stanowisko o małej przepustowości, proponowane aktywności długie, 

skomplikowane, wrażliwe na warunki pogodowe 

Ocena 1 – warunki pogodowe raczej nie wpływają na pokazy/prezentowane treści, 

przepustowość ograniczona 

Ocena 2 – program niezależny od warunków pogodowych, o dużej przepustowości, 

stanowisko dobrze rozplanowane przestrzennie. Zachęcamy do zmniejszenia liczby 

propozycji w namiocie do 2-3, zadbanie jednak o ich dużą przepustowość, a jeżeli jest to 

możliwe - zmultiplikowanie tej najciekawszej.  

 

2. Czy stanowisko jest unikatowe? 

Wierzymy, że siłą Pikniku Naukowego jest różnorodność oferty. Dodatkowe punkty zyskują 

instytucje, których podejście do tematu, forma oraz/lub treści będą wyróżniać się z 

pozostałych propozycji.  

 

Ocena 0 – treści i metody szablonowe i standardowe, zwłaszcza jeśli są jedynym 

elementem stanowiska 

Ocena 1 – Propozycja ciekawa, choć prezentowana także przez inne instytucje, program  

dostępny dla publiczności także poza Piknikiem 

Ocena 2 – przedstawiany materiał lub metoda są wyjątkowe i wyróżniają się spośród 

innych stanowisk. Prezentowane treści/materiały nie są na co dzień dostępne ogólnej 

publiczności 
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3. Czy na stanowisku prezentowane są badania naukowe? 

 

Piknik samą nazwą wskazuje najważniejszego bohatera prezentowanych treści. Uznajemy, że 

wszystkie zgłoszenia powinny odnosić się do nauki, jednak premiować będziemy zgłoszenia, 

które pokazują współczesne badania naukowe, szczególnie te, które odnoszą się do własnych 

badań naukowych oraz tajników pracy naukowca. 

 

Ocena 0 – prezentowane treści nie odnoszą się do nauki  

Ocena 1 – prezentowane treści odnoszą się do nauki na poziomie szkolnym 

Ocena 2 – punktem wyjścia do prezentacji są własne badania naukowe, problemy 

naukowe i warsztat pracy 

 

 

W procesie ewaluacji stanowisk w dniu Pikniku pod uwagę brane jest dodatkowe 

kryterium: 

 

4. Czy sposób prezentowania treści jest atrakcyjny i angażujący zwiedzających  

 

Nie tylko treści ale i sposób ich przedstawiania jest bardzo ważny dla naszych odbiorców. 

Wzbudzenie ciekawości, zachwytu, zdziwienia, w skrócie: pozytywnych emocji, jest 

najcenniejszym elementem interakcji między publicznością a prezentującymi. Rozmawiaj ze 

zwiedzającymi, zachęcaj do własnoręcznego wykonywania doświadczeń, zadawaj pytania, 

angażuj. Więcej wskazówek znajdziesz w dalszej części poradnika, katalogu dobrych praktyk. 
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Opiniowanie – szczegóły techniczne  

Ewaluacji zgłoszenia dokonują niezależnie od siebie dwaj specjaliści z zakresu nauk przyrodniczych 

lub humanistycznych. 

W rezultacie  zgłoszenie może być: 

1. Odrzucone – w skrajnych przypadkach; znaczenie mają tutaj również wyniki ewaluacji 

stanowisk z lat poprzednich. 

2. Zaakceptowane. 

3. Rekomendowane do poprawy ze wskazówkami jak to zrobić. 

O wynikach ewaluacji koordynatorzy informowani są e-mailowo. Jeżeli Zespół zalecił poprawki, na ich 

wprowadzenie koordynator ma (zgodnie z harmonogramem) ponad dwa tygodnie od dnia 

otrzymania informacji od organizatorów Pikniku. Razem z taką informacją koordynator otrzymuje 

link umożliwiający edycję zgłoszenia (edycję formularza zgłoszeniowego). 

Zespół Programowy uważnie analizuje poprawione zgłoszenia. Prosimy o rzetelne zapoznanie się z 

uwagami zespołu programowego. 
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Katalog dobrych praktyk 

Na wstępie 

• Warunki i kryteria: Zapoznaj się z kryteriami oceny zgłoszeń oraz warunkami, 

w jakich odbywa się Piknik (tłumy, plener, zmienne warunki pogodowe, czas pracy, 

ograniczenie miejsca etc.). 

• Dlaczego i po co: Odpowiedz sobie na pytania, co i po co chcesz zaprezentować na 

Pikniku oraz co sprawi, że Twoje stanowisko będzie wyjątkowe. 

• Temat przewodni: Zastanów się, czy i jak możesz nawiązać treścią i formami 

prezentacji do tematu przewodniego. Nie rób tego na siłę. Ciekawe pomysły spoza 

tematu też mogą być wysoko ocenione. 

Na każdym etapie – przygotowanie i dzień Pikniku 

• Bądź wiarygodny: Opowiedz o swojej pasji. Pamiętaj, że nikt nie uzna 

prezentowanych treści za ciekawe, jeśli sam nie jesteś o tym przekonany. Prezentując 

swoją pracę, pokazuj  emocje z nią  związane. W ten sposób budujesz osobistą relację 

ze zwiedzającymi, pokazujesz im „ludzką” stronę badań naukowych i swojego 

zawodu.  

• Mów przystępnie: Pamiętaj, by zaprezentować swoje badania w sposób zrozumiały 

dla laika. Pamiętaj jednak, że dorosły laik to nie dziecko, nie trywializuj przekazu, nie 

używaj dziecinnego języka.  

• Bądź prawdziwy: Twoja codzienna praca badawcza jest owiana aurą tajemnicy dla 

większości osób odwiedzających Piknik. Zamiast przygotowywać „szkolne” 

doświadczenia, raczej przynieś urządzenie, z którego korzystasz na co dzień i o nim 

opowiedz, pokaż materiały i  metody poszukiwania odpowiedzi na pytania badawcze. 

• Wyjaśniaj: Nie zamieniaj swojego namiotu w pokaz magicznych sztuczek. Nauka tak 

nie działa. Każde prezentowane doświadczenie powinno być uzupełnione 

przystępnym wyjaśnieniem mechanizmów, jakie za nim stoją.  
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Etap planowania – uwagi ogólne 

• Zrób coś nowego: Staraj się unikać powtarzania doświadczeń i treści z poprzednich 

edycji Pikniku. Niech doświadczenia lub atrakcyjne „rekwizyty” będą punktem 

wyjścia do tego, o czym chcesz powiedzieć, czyli o swojej pracy badawczej. 

• Grupa docelowa: Planując aktywności, pamiętaj, że nie musisz zadowolić wszystkich, 

warto świadomie zdecydować, kto jest Twoją grupą docelową. 

• Nie chodzi o liczbę: Lepiej przygotować kilka (2-3) dobrze przemyślane elementy niż 

dużo byle jakich. Najatrakcyjniejsze aktywności warto multiplikować. To zwiększa 

liczbę osób, które doświadczyły Twojego warsztatu pracy. 

• Obserwatorzy: Dobieraj pokazy czy aktywności tak, by były atrakcyjne nawet dla 

obserwatorów (czasem wokół namiotu zbiera się duża grupa osób). Niech aktywności 

będą krótkie – bardzo dużo osób chce zobaczyć jak najwięcej namiotów, więc często 

są w rozterce, czy warto spędzić dużo czasu przy jednym, nawet bardzo ciekawym, 

stanowisku. 

• Plan awaryjny: Przygotuj plan B – czasem element wyposażenia może się zepsuć, 

materiały wyczerpać. Wtedy warto sięgnąć do rezerw. 

 

Etap planowania – typy aktywności 

• Plakat: Nie rób sesji plakatowych takich jak na konferencjach naukowych. Jeśli 

używasz plakatu, niech będzie na nim jak najmniej tekstu, a jak najwięcej grafiki. 

Ustaw plakat przy wejściu do namiotu tak, by był widoczny dla osób przechodzących 

obok Twojego stanowiska. To element samoobsługowy, ilustracja lub „zajawka” tego, 

co dzieje się w środku. 

• Prezentacja multimedialna: Zdecydowanie odradzamy ten typ aktywności. W jasnym 

namiocie obraz z rzutnika jest prawie niewidoczny, a dźwięk towarzyszący prezentacji 

prawie niesłyszalny w warunkach Pikniku (nagłaśnianie pokazów w namiocie jest 

niezgodne z regulaminem). Organizatorzy nie zapewnią również żadnego sprzętu 

elektronicznego ani ekranów. 

• Pogadanka, prezentacja: Jeżeli zdecydujesz się na tę formę, staraj się angażować 

publiczność, prowadź rozmowę, nie monolog, zachęcaj do zadawania pytań. Jeśli 

masz możliwość, pokaż drobne doświadczenie, przynieś ciekawe narzędzie pracy lub 
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artefakt z nią związany. Niech prezentacja będzie tak atrakcyjna, jak tylko to możliwe. 

Pamiętaj jednak, że słuchacze nie mają miejsca, by usiąść, a dobrze widzieć Cię i 

słyszeć będzie tylko pierwszy rząd słuchaczy. Weź także pod uwagę, że ten typ 

aktywności jest męczący dla prowadzącego, tym bardziej że nie możesz używać 

mikrofonu.  

• Warsztaty, czyli aktywności kilkunastominutowe lub dłuższe: Jakkolwiek jest to 

forma atrakcyjna, weź pod uwagę, że czas konieczny do interakcji jest dość długi, co 

generuje kolejki. Ponadto ze względu na niską przepustowość, niewiele osób będzie 

mogło skorzystać z tej propozycji. Zaplanuj warsztaty tak, żeby ich przebieg i rezultaty 

pracy uczestników były atrakcyjne także dla obserwatorów. Jeśli zdecydujesz się na 

warsztaty, rozważ dodatkowe – krótsze – aktywności dla tych, którzy nie wezmą 

udziału w warsztatach.  

• Doświadczenia przeprowadzane przez zwiedzających: Bardzo atrakcyjne i pożądane 

przez publiczność Pikniku. Zaplanuj stanowisko tak, by zapewnić komfort zarówno 

uczestnikom aktywności jak i prowadzącym, zapewnij dostateczną ilość materiałów, 

dobrze rozplanuj przestrzennie układ stołów i krzeseł.  

• „Wziątki”: Sprawdź, czy istnieje możliwość, żeby odwiedzający Twój namiot mogli 

zabrać do domu rezultat swoje pracy czy wyniki eksperymentów przeprowadzonych 

przy Twoim stanowisku. To nie musi być kosztowny gadżet, nawet wydruk z 

samodzielnie wykonanego pomiaru będzie miłą pamiątką i jednocześnie pozwoli 

lepiej zapamiętać wizytę na Twoim stanowisku. Pamiętaj jednak, że realizacja tej idei 

może być dużym wyzwaniem – na Piknik przychodzą tysiące osób, jeżeli chcesz coś 

rozdawać, przygotuj się na odpowiednią liczbę „wziątek” (ok. 2-3 tysiące). 

• Dodatkowe materiały drukowane: Jeżeli zdecydujesz się na dodatkowe materiały 

drukowane np. w postaci instrukcji, jak zrobić doświadczenie lub uproszczone 

warsztaty w warunkach domowych, weź pod uwagę liczbę zwiedzających 

i zapotrzebowanie na materiały. Alternatywą dla papieru mogą być QR kody na 

plakacie w Twoim stanowisku (po zeskanowaniu QR kodu telefonem lub tabletem, 

zwiedzający jest przekierowany na stronę, na której umieszczasz pliki do pobrania czy 

dodatkowe instrukcje, propozycje doświadczeń, informacje o Twojej instytucji). 
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Etap realizacji – w dzień Pikniku 

• Praca zmianowa: Praca w namiocie piknikowym jest męcząca i nikt nie jest w stanie 

rozmawiać z publicznością bez przerwy przez 9 godzin. W namiocie powinno więc być 

kilka osób, najlepiej podzielić się na zmiany (wg naszego doświadczenia maksymalnie po 

5 godzin). Zadbaj też o czas na przerwę, coś do zjedzenia i picia. Pamiętaj, że namiot 

pozostawiony bez obsługi robi złe wrażenie, więc przerwy zaplanuj również w systemie 

zmianowym. 

• Interakcja: Piknik nie jest miejscem wykładów, ale interakcji miedzy ludźmi. Bądź 

otwarty, zejdź z katedry. Słuchaj osób odwiedzających Twój namiot. I Ty możesz się 

czegoś dowiedzieć! (np. jak postrzegana jest Twoja praca). 

• Ułatwiaj kontakt: Odwiedzający Piknik często oglądają stanowiska jak wystawy w sklepie 

(zwłaszcza dorośli), boją się zapytać, o co właściwie chodzi. Pomóż im. Sam nawiązuj 

kontakt z ludźmi. 

• Poznaj innych: Koniecznie wybierz się na przechadzkę po Pikniku i sprawdź, co oraz jak 

prezentują inni. Podglądaj dobre pomysły, szukaj inspiracji i rozmawiaj z ludźmi, to jedyna 

okazja w swoim rodzaju! 

Pamiętaj, że kluczowa jest Twoja rola – rola prowadzącego prezentację, pokaz, doświadczenie. 

Niezależnie od typu aktywności, jaką zaproponujesz, ogromną wartością jest Twoja chęć interakcji 

z osobami odwiedzającymi Piknik, Twoja pasja naukowa, o której chcesz mówić i Twój entuzjazm w 

dzieleniu się wiedzą.  
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Harmonogram 

• Przyjmowanie zgłoszeń – do 6 stycznia 2014 r. 

• Informacja zwrotna do instytucji – do 28 stycznia 2014 r. 

• Czas na poprawki – do 16 lutego 2014 r. 

• Informacje o kwalifikacji – do 28 marca 2014 r. 

• Informacje o wyposażeniu – do 4 kwietnia 2014; 

• Powstanie mapy – do poł. kwietnia, drugie zebranie organizacyjne; 

• PIKNIK 31 maja 2014 

 

Kontakt 

Pytania: 

piknik@kopernik.org.pl  

Strona wydarzenia: 

www.pikniknaukowy.pl 

Jesteśmy też na Facebooku: 

http://www.facebook.com/Pikniknaukowy 

 

 

 


