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VII VII BAŁTYCKIBAŁTYCKI FESTIWAL NAUKOWY FESTIWAL NAUKOWY
28-31 maja 200928-31 maja 2009

��Uczestnicy -700 zdarzeń z terenu województwaUczestnicy -700 zdarzeń z terenu województwa
��Zgłoszenia –do 15 lutego Zgłoszenia –do 15 lutego brbr,  baza danych, katalog,,  baza danych, katalog,
��Finansowanie z Finansowanie z śrśr. . MNiSZWMNiSZW -150 000zł -150 000zł
  20-25 % udokumentowanych kosztów.  20-25 % udokumentowanych kosztów.
��Finanse z Finanse z śrśr. . WFOŚiGWWFOŚiGW -100 000zł (1000/stoisko) -100 000zł (1000/stoisko)
��Finansowanie z Finansowanie z śrśr. PAN (środki na wystawy-. PAN (środki na wystawy-
    bioblizbiobliz, Jabłonna), Jabłonna)
��Sprawozdanie i rozliczenia –merytoryczne iSprawozdanie i rozliczenia –merytoryczne i
  finansowe  finansowe



X PIKNIK NAUKOWYX PIKNIK NAUKOWY
GDYNIA, SKWER KOŚCIUSZKIGDYNIA, SKWER KOŚCIUSZKI

31 MAJA 10.00-18.0031 MAJA 10.00-18.00

�� Dwa powiększone namiotyDwa powiększone namioty
�� Nie wyjaśniona sytuacja z udziałem statkówNie wyjaśniona sytuacja z udziałem statków
�� Organizacja-Akademia Morska dr Gębala 502 940 377Organizacja-Akademia Morska dr Gębala 502 940 377
�� Nasz udział :Nasz udział :

    -    -OCEANIA ?OCEANIA ?

     -stoiska demonstracyjno –praktyczne:     -stoiska demonstracyjno –praktyczne:
      Wpływ zanieczyszczeń na organizmy bałtyckie a zmiany klimatu.      Wpływ zanieczyszczeń na organizmy bałtyckie a zmiany klimatu.
      Pomiędzy środowiskiem a biologią molekularną.      Pomiędzy środowiskiem a biologią molekularną.



PIKNIK NAUKOWY  PANPIKNIK NAUKOWY  PAN
II Sopocki Dzień NaukiII Sopocki Dzień Nauki

 Sopot 29 maja 2009 10.00-18.00 Sopot 29 maja 2009 10.00-18.00

�� Instytut Maszyn Przepływowych PANInstytut Maszyn Przepływowych PAN
     -wykład o      -wykład o mikroenergetycemikroenergetyce, stoisko., stoisko.
�� Instytut Budownictwa Wodnego PANInstytut Budownictwa Wodnego PAN
      -Co niszczy brzeg morski w Polsce,  wykład 20 min      -Co niszczy brzeg morski w Polsce,  wykład 20 min
      -Awarie powodowane drganiami gruntu ,  stoisko      -Awarie powodowane drganiami gruntu ,  stoisko
      -Lotne piaski,  stoisko      -Lotne piaski,  stoisko
      -Jak woda rzeźbi krajobraz,  stoisko      -Jak woda rzeźbi krajobraz,  stoisko
      -Jak mierzyć falowanie,  stoisko      -Jak mierzyć falowanie,  stoisko
�� Biblioteka Główna PANBiblioteka Główna PAN
      -Historia i dzień dzisiejszy Zespołu parkowo-pałacowego STAWOWIE      -Historia i dzień dzisiejszy Zespołu parkowo-pałacowego STAWOWIE
        w  oparciu o zbiory BG PAN ,  prelekcja + wystawa plenerowa        w  oparciu o zbiory BG PAN ,  prelekcja + wystawa plenerowa
�� Muzeum i Instytut Zoologii PAN St. OrnitologicznaMuzeum i Instytut Zoologii PAN St. Ornitologiczna
      - Ptaki Bałtyku, stoisko      - Ptaki Bałtyku, stoisko
�� Instytut Matematyczny PAN ?Instytut Matematyczny PAN ?
�� Kino PiknikuKino Pikniku  -filmy „Dzika Polska”  -filmy „Dzika Polska”
�� Sopocki Wieczór Nauki -Program Sopockiego Towarzystwa Naukowego 18.00-21.00Sopocki Wieczór Nauki -Program Sopockiego Towarzystwa Naukowego 18.00-21.00



PIKNIK NAUKOWY  PANPIKNIK NAUKOWY  PAN
II Sopocki Dzień Nauk (udział IO )II Sopocki Dzień Nauk (udział IO )
 Sopot 29 maja 2009 10.00-18.00 Sopot 29 maja 2009 10.00-18.00

�� Zakończenie Roku PolarnegoZakończenie Roku Polarnego
          -Wykład –Instytut Geofizyki PAN-Wykład –Instytut Geofizyki PAN
      -"Przyroda Spitzbergenu"   wystawa plenerowa      -"Przyroda Spitzbergenu"   wystawa plenerowa
�� Instytut Oceanologii PAN,Instytut Oceanologii PAN,
          -Wykład ? Transport ciepła do Oceanu Arktycznego-Wykład ? Transport ciepła do Oceanu Arktycznego

            - BIOBLITZ  II   zawody w identyfikacji gatunków, OCEANIA- BIOBLITZ  II   zawody w identyfikacji gatunków, OCEANIA
      - Zanieczyszczenia wody w kształtowaniu składu populacji i      - Zanieczyszczenia wody w kształtowaniu składu populacji i
         zdolności rozrodczych ryb,  stoisko         zdolności rozrodczych ryb,  stoisko
      - Wykorzystanie nieinwazyjnej metody oceny wieku ryb w ochronie      - Wykorzystanie nieinwazyjnej metody oceny wieku ryb w ochronie
         naturalnego ekosystemu morskiego,  stoisko         naturalnego ekosystemu morskiego,  stoisko
      - Akustyka morza-nasze oczy i uszy pod wodą,   stoisko      - Akustyka morza-nasze oczy i uszy pod wodą,   stoisko
      - Wpływ zanieczyszczeń na organizmy bałtyckie a       - Wpływ zanieczyszczeń na organizmy bałtyckie a zmiznyzmizny klimatu,  stoisko klimatu,  stoisko
      - ”Morskie platformy badawcze”  wystawa plenerowa      - ”Morskie platformy badawcze”  wystawa plenerowa
     -      - „Dwa bieguny -dwa „Dwa bieguny -dwa swiatyswiaty” wystawa plenerowa”.” wystawa plenerowa”.



INNE FESTIWALE I PIKNIKIINNE FESTIWALE I PIKNIKI

�� Sopocka Kawiarnia NaukowaSopocka Kawiarnia Naukowa
        - Profesor Czesław - Profesor Czesław DruetDruet –"Klimat w  –"Klimat w obięciachobięciach Oceanu" Oceanu"
       26.02.2009 w Hotelu Rezydent.       26.02.2009 w Hotelu Rezydent.
�� Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki KOPERNIKPiknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki KOPERNIK
                  30 maja W -WA Rynek i Podzamcze30 maja W -WA Rynek i Podzamcze
    -    -Satelitarne obserwacje glonów morskich, czyli udany urlop nadSatelitarne obserwacje glonów morskich, czyli udany urlop nad
       Bałtykiem       Bałtykiem
     -Jak biernie dryfująca w toni morskiej komórka glonu moŜe     -Jak biernie dryfująca w toni morskiej komórka glonu moŜe
       wpływać na        wpływać na nana Ŝycie na Ziemi Ŝycie na Ziemi
     -Prognozowanie i  obserwacja zakwitu sinic w Bałtyku     -Prognozowanie i  obserwacja zakwitu sinic w Bałtyku
�� Letnie Spotkania z NaukąLetnie Spotkania z Nauką
       Wdzydze lipiec-sierpień (wspólnie z IBW PAN)       Wdzydze lipiec-sierpień (wspólnie z IBW PAN)
�� Piknik Naukowy w Jabłonnie Piknik Naukowy w Jabłonnie wrzesień 2009wrzesień 2009
� European Maritime Day - 2009.05.20



NOWY PROSPEKT INSTYTUTUNOWY PROSPEKT INSTYTUTU

�� Wymiar A4Wymiar A4
�� Objętość 8 Objętość 8 strstr ?( prospekt Oceania) 12  ?( prospekt Oceania) 12 strstr? 16 ? 16 strstr??
�� Teczka Instytutu A4 z naddatkiem (teczka Teczka Instytutu A4 z naddatkiem (teczka CeSSSCeSSS))
�� Styl, grafika na bazie aktualnej strony internetowejStyl, grafika na bazie aktualnej strony internetowej
�� Treść -główne zadanie, ?Treść -główne zadanie, ?
�� Język -wersja angielska i polskaJęzyk -wersja angielska i polska
�� Wkładka adresowa A4Wkładka adresowa A4
�� Ilość – 5 000 + 5 000 Ilość – 5 000 + 5 000 sztszt

    www.nauka.gov.plwww.nauka.gov.pl   Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk.   Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk.



PPOWSZECHNA OWSZECHNA IINFORMACJA NFORMACJA MMORSKAORSKA
pim.iopan.gda.plpim.iopan.gda.pl -  - pim.sopot.plpim.sopot.pl

�� System wymiany informacji multimedialnych - SWIMSystem wymiany informacji multimedialnych - SWIM
�� Galerie zdjęćGalerie zdjęć
�� FilmyFilmy
�� Repozytorium Repozytorium wykładowwykładow i prezentacji i prezentacji

�� Sprawozdania z rejsów Sprawozdania z rejsów –uczestnicy, ciekawostki–uczestnicy, ciekawostki

�� Sprawozdania z wydarzeń Sprawozdania z wydarzeń -doktoraty, habilitacje,-doktoraty, habilitacje,
    Pikniki i Festiwale    Pikniki i Festiwale

�� Serwis popularnonaukowy Serwis popularnonaukowy - wykłady- wykłady

�� Dane on -Dane on -lineline  (stacja pomiarowa, stacja (stacja pomiarowa, stacja meteometeo i kamera i kamera
zlokalizowana na główce molo)zlokalizowana na główce molo)

�� Aplikacje internetowe Aplikacje internetowe (dostęp do modeli operacyjnych)(dostęp do modeli operacyjnych)



Nowy film o r/V OCEANIANowy film o r/V OCEANIA

�� Tytuł „Pływające Laboratorium”Tytuł „Pływające Laboratorium”
�� Realizacja TVP Szczecin 30-40 minutRealizacja TVP Szczecin 30-40 minut
�� Scenariusz  p. Monika Mazanek Wilczyńska (Wyrwiński, Gurgul)Scenariusz  p. Monika Mazanek Wilczyńska (Wyrwiński, Gurgul)
     -jeden dzień na      -jeden dzień na pokladziepokladzie statku z bogatymi wstawkami z historii statku z bogatymi wstawkami z historii

projektowania i budowy, róŜnych wydarzeń, sukcesów badawczych iprojektowania i budowy, róŜnych wydarzeń, sukcesów badawczych i
pracy na pokładzie załogi i ekip badawczych.pracy na pokładzie załogi i ekip badawczych.

�� Realizacja 2009 r. z myślą o 25 -Realizacja 2009 r. z myślą o 25 -leciuleciu OCEANII  w 2010 r. OCEANII  w 2010 r.
�� Fragmenty z komentarzem chińskim -na EXPO 2010.Fragmenty z komentarzem chińskim -na EXPO 2010.
�� Finansowanie poskładane z róŜnych źródeł.Finansowanie poskładane z róŜnych źródeł.



EXPO 2010 SZANGHAJEXPO 2010 SZANGHAJ
maj –październik 2010maj –październik 2010

�� TEMAT I  „ Polska Szkoła Optyki Morza” prezentacja multimedialna,TEMAT I  „ Polska Szkoła Optyki Morza” prezentacja multimedialna,
                     i/lub prezentacja rzeczywista (Morski JeŜ), ewentualnie                     i/lub prezentacja rzeczywista (Morski JeŜ), ewentualnie
                     prezentacja na Darze MłodzieŜy                     prezentacja na Darze MłodzieŜy

�� TEMAT II „Sukcesy Nauki Polskiej w badaniach polarnych wTEMAT II „Sukcesy Nauki Polskiej w badaniach polarnych w
                     aspekcie globalnego ocieplenia” prezentacja                     aspekcie globalnego ocieplenia” prezentacja
                     multimedialna,                      multimedialna, fragmetyfragmety nowego filmu „Pływające nowego filmu „Pływające
                     Laboratorium” ewentualnie prezentacja na Darze                     Laboratorium” ewentualnie prezentacja na Darze
                    MłodzieŜy.                    MłodzieŜy.

�� TEMAT III „Europejska współpraca naukowa  w badaniachTEMAT III „Europejska współpraca naukowa  w badaniach
                     Bałtyku-porozumienie BONUS +” –wykład                     Bałtyku-porozumienie BONUS +” –wykład
                     Prof.                      Prof. S.MasselaS.Massela


