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Prosimy o składanie deklaracji uczestnictwa w konferencji do dnia 15 października 2014 r., zaś 
wystąpień z referatem lub materiałem audiowizualnym również w tym terminie z jednoczesnym 
przesłaniem tytułu wystąpienia i krótkiego streszczenia. 
 
 

Uczestnictwo przedstawicieli PSFN i szkół wyższych jest bezpłatne. Odpłatności pozostałych 
uczestników wynosi 300 zł od osoby i wpłatę należy uiścić w terminie do 25 października na konto: 

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Bank PeKaO S.A. II O/Płock, 
23 1240 1721 1111 0000 0725 8857 

z informacją na blankiecie wpłat: 
Konferencja pt. „Film naukowy wczoraj, dziś i jutro” 

 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na tę oryginalną imprezę naukową powiąza-
ną zarówno z 55. rocznicą powołania Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego jak  
i początkiem obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej z tą nazwą i pol-
skim językiem wykładowym, przypadającą na 2015 r.  
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ZAPROSZENIE 
 

na  

 

 

Ogólnopolską Konferencję Naukową 

 

„Film naukowy wczoraj, dziś i jutro” 
 

zorganizowaną przez 

 

Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego 

 

oraz 

 

Politechnikę Warszawską Filię w Płocku 

 

 

 

Płock, 7 listopada 2014 roku  



Duże zmiany jakie obserwujemy w sposobach komunikowania się w obecnym stuleciu 

wpłynęły także na aktualną pozycję filmu, w tym filmu naukowego wśród popularnych środ-

ków przekazu informacji. W ostatnich latach daje się zaobserwować wzrost zainteresowania 

filmem w różnych jego odmianach zwłaszcza w grupie naukowców i nauczycieli akademickich 

prowadzących m.in. działalność w obszarze kształcenia zdalnego, w tym kształcenia z wyko-

rzystaniem internetu. To internet tak ostatnio spopularyzowany stał się, bowiem znaczącym 

kanałem przekazu wszelkich treści audiowizualnych w tym tych z obszaru nauki i edukacji. 

Popularyzacji takich form przekazu służą wdrażane na dużą skalę środki techniczne ułatwiają-

ce transmisję treści audiowizualnych. Są nimi wielkie sieci światłowodowe a wśród urządzeń 

odtwórczych telewizory sprzężone z internetem, monitory komputerów, tablety, smart fony 

itp. Te osiągnięcia techniczne wywołały popyt na wizualne środki przekazu, wśród których 

ważną pozycję zajmuje właśnie film a w interesującym nas obszarze film naukowy. 

 

Łącząc te tendencje z przypadającą w tym roku 55. rocznicą utworzenia Polskiego Stowa-

rzyszenia Filmu Naukowego Zarząd Główny PSFN w porozumieniu z kierownictwem Politech-

niki Warszawskiej Filii w Płocku, której pracownicy, absolwenci i studenci tworzą Oddział 

Płocki PSFN, postanowił zorganizować konferencję naukową w Płocku. Byłaby to centralna 

uroczystość uczczenia tego jubileuszu. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy zarówno 

członków PSFN jak i wszystkie osoby nie stowarzyszone, zwłaszcza nauczycieli i nauczycieli 

akademickich wykorzystujących w swojej działalności zawodowej techniki multimedialne  

i środki audiowizualne. Zamiarem organizatorów jest stworzenie w ten sposób platformy do 

wymiany doświadczeń, zwłaszcza w obszarze edukacji i nauki. Sądzimy, że będzie to znacząca 

impreza naukowa wpisująca się zarówno w kulturowe tendencje wizualizacji różnych przeka-

zywanych treści jak i w transformacji różnych dziedzin działalności ludzkiej w kierunku społe-

czeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy. 

 

Obszary tematyczne konferencji: 
 

 historia filmu naukowego; 

 aktualne możliwości realizacji, wykorzystania i popularyzacji filmu naukowego; 

 aktualne osiągnięcia polskiego filmu naukowego; 

 przyszłość filmu naukowego w świetle tendencji rozwojowych nauki, edukacji i techniki. 

Prezentowane referaty (mile widziane w formie audiowizualnej) będą  zamieszczone w wy-
dawnictwie pokonferencyjnym w formie płytowej. 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego 
 

oraz 
 

Politechnika Warszawska Filia w Płocku 
 

mają zaszczyt zaprosić 
na 

 
Ogólnopolską Konferencję Naukową 

 

„Film naukowy wczoraj, dziś i jutro”, 

 
która odbędzie się 7 listopada 2014 r. o godz. 10:00 

w Auli Politechniki Warszawskiej w Płocku, 
ul. Łukasiewicza 17. 
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ze strony Politechniki Warszawskiej: 
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Prorektor Politechniki Warszawskiej 

 
prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Kubissa 

Członek PSFN 
 

dr hab. inż. Renata Walczak 
Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 

 
ze strony Polskiego Stowarzyszenia Filmu Naukowego: 

 
mgr inż. Miłosz Biały 

Prezes Zarządu Głównego PSFN 
 

dr hab. inż. Paweł Tylek 
Wiceprezes Zarządu Głównego PSFN 

 
dr inż. Stanisław Śledź 

Redaktor Naukowy wydawnictw PSFN 


