


Panel: Instrumentalizacja nauki i jej konsekwencje w komunikowaniu społecznym, w 
ramach posiedzenia Komitetu Naukoznawstwa PAN, 25 listopada 2022, godz. 12.30 

Moderatorka: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek 

Tematykę panelu zarysowaliśmy w formie 3 bloków pytań dotyczących: 

1. zmian percepcji nauki i oczekiwań wobec nauki, 
2. sposobów reagowania nauki na jej zmieniającą się percepcję w społeczeństwie 
3. zmian w zarządzaniu nauką, z naciskiem na rolę jaką odgrywa w nim komunikowanie 

nauki. 

Krótka informacja o uczestnikach panelu (w porządku alfabetycznym): 

Dr Joanna Hołda - doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Twórczyni i do 2019 r. 
dyrektor Lubelskiego Instytutu Designu (Lubelski Park Naukowo - Technologiczny S.A). 
Specjalizuje się w problematyce własności intelektualnej, przemysłów kreatywnych, smart city 
i miasta przyszłości, design communication. Autorka i współautorka publikacji naukowych i 
publicystycznych. 

Prof. dr hab. Janusz Hołyst - specjalista w dziedzinie fizyki statystycznej oraz 
jej  interdyscyplinarnych zastosowań. Pracuje na Wydziale Fizyki Politechniki 
Warszawskiej,  gdzie kieruje pracownią Fizyki i Ekonomii i Naukach Społecznych.  W 1996 
roku  wykorzystując teorię wpływu społecznego i  automaty komórkowe zaproponował model 
„silnego lidera” i  pokazał, że w modelu tym pojawia się nieciągłe przejście fazowe oraz 
zjawisko histerezy dla opinii grupy społecznej. Badał również kolektywny charakter emocji w 
grupach internetowych i udowodnił, że negatywne emocje są paliwem dla wielu takich grup. 

Zajmował się także analizą współpracy naukowej i modelowaniem 
procesu wzrostu ilości publikacji naukowych. Wyniki swych badań opublikował  w 180 
pracach cytowanych ponad 6500 razy. Stypendysta Fundacji Alexandra von 
Humboldta. Kierował projektami badawczymi EU:  CREEN- Critical events in evolving 
networks, Cyberemotions - Collective emotions in Cyberspace, RENOIR – Reverse 
engineering in social information processing, w których Partnerami  były m.in grupy z  ETH 
Zurich, NTU Sinagapore i Stanford University.  Jest Prezesem Krajowej Rady Koordynatorów 
Projektów Badawczych EU oraz był pierwszym Prezesem Zarządu sekcji  Fizyka i w Ekonomii 
i Naukach Społecznych PTF.  Pracuje jako Main Editor w czasopiśmie Physica A, 
gdzie odpowiedzialny jest za publikacje z socjofizyki.     

 

Dr hab. Maria Nawojczyk,  prof. AGH – jest z wykształcenia socjologiem i ekonometrykiem, 
profesorem w Katedrze Badań nad Społeczeństwem i Technologią Wydziału Humanistycznego 
AGH. Badawczo zajmuje się wpływem nowych technologii na społeczeństwo i gospodarkę, 
socjologią ekonomiczną, socjologią cyfrową, zarządzaniem między-kulturowym, metodologią 
nauk społecznych, statystyką, metodami ilościowymi w socjologii oraz socjofizyką. Aktywny 
członek towarzystw socjologicznych: 1996-2001 przewodnicząca Oddziału Toruńskiego PTS, 
od 2009-2011 członkini zarządu Oddziału Krakowskiego PTS, od 2005-2009 
współprzewodnicząca  a w latach 2011-2015 przewodnicząca Komitetu Badawczego  
Socjologii Ekonomicznej ESA (Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego). Obecnie 
członkini zarządu Sekcji Socjologii Ekonomicznej oraz Sekcji Socjologii Cyfrowej PTS. 
Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prywatnie entuzjastka podróżowania po 



bliższych i dalszych zakątkach świata, odkrywania nowych smaków i kolorów z przyjemnością 
powracająca do Krakowa. Ostatnie publikacje: Entrepreneurial resilience in the COVID-19 
crisis: a qualitative study of micro and small entrepreneurs in Poland / Joanna PYRKOSZ-
PACYNA, Maria NAWOJCZYK, Lidia SYNOWIEC-JAJE // Polish Sociological Review ; 
2021 vol. 216 iss. 4, s. 571–591., Przedsiębiorczość w nietypowym kryzysie : doświadczenie 
COVID-19 / Maria NAWOJCZYK, Joanna PYRKOSZ-PACYNA, Lidia SYNOWIEC-JAJE. 
— Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — 140 s., Nowe oblicze kryzysu : studium przypadku 
małej przedsiębiorczości w warunkach pandemii COVID-19 / Lidia SYNOWIEC-JAJE, 
Joanna PYRKOSZ-PACYNA, Maria NAWOJCZYK // W: Kultura, media i społeczeństwo w 
czasie pandemii COVID-19 / red. nauk. Arkadiusz Bednarczuk, Karol Walczak ; Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, 2022. S. 253–274. 

Prof. dr hab. Marzena Świgoń - pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej UWM, kieruje Katedrą Badań Mediów. Redaktor naczelna rocznika naukowego 
"Media-Kultura-Komunikacja społeczna" (Wyd. UWM). Członkini Komitetu Naukoznawstwa 
Polskiej Akademii Nauk. Współpracuje z niezależnym centrum badawczym (Senior Academic 
Associate) CIBER Research Ltd. (Wielka Brytania), z którym od 2016 roku prowadzi badania 
(wywiady podłużne) wśród młodych naukowców z 8 krajów. Zainteresowania naukowe: 
komunikacja naukowa, dzielenie się wiedzą, zarządzanie wiedzą i zachowania informacyjne. 

Dr hab. Marcelina Zuber - adiunkt  w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
autorka publikacji z dziedziny socjologii kultury,  socjologii nauki (szczególnie  poświęconych  
współczesnej nieklasycznej socjologii poznania naukowego i komunikacji społecznej). Autorka 
tłumaczeń  naukowych  z  języka angielskiego i francuskiego. Dwukrotna stypendystka rządu 
francuskiego, visiting scholar na uczelniach amerykańskich, w tym na Duke University, 
Durham, North Carolina  i  Indiana University Purdue University, Indianapolis, Indiana. 
Członkini Komitetu Naukoznawstwa PAN, przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Etyki 
Badań  i Uniwersyteckiej Komisji ds. Etyki Badań z Udziałem Ludzi, członkini National 
Communication Association (USA)  

Moderatorka: Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek - główne zainteresowania 
naukowe to zarządzanie organizacjami sektora publicznego, a także kształtowanie i wdrażanie 
polityk publicznych (w tym szkolnictwa wyższego i nauki). 

 


