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Szczegółowy opis 
 

Konferencja, której organizatorem jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Biologii UAM   
i Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, odbywa się cyklicznie, raz do 
roku. Nobilitacją konferencji jest fakt, że organizowana jest pod patronatem honorowym Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny sprawuje portal 
internetowy edukacji ekologicznej zielonalekcja.pl. Na stronach tego wydawnictwa pojawiają się 
informacje dotyczące konferencji, jej ideowy zamysł, a także prace, które młodzież ma możliwość 
przedstawienia szerszemu gronu odbiorców.  

Do udziału w konferencji zapraszamy uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych. 
W swoich referatach przedstawią oni treści tworzące swoisty dialog, o którym mówił działający w XX 
wieku angielski uczony i literat C.P. Snow.  Zachęcał on do propagowania i popularyzowania wiedzy 
poprzez dialog dwóch kultur Science i Art; nauki szczegółowe w dialogu z naukami o proweniencji 
literackiej. Organizatorzy widząc sens takiego dialogu, jego potrzebę, proponują formę łączenia treści 
społeczno – humanistycznych z treściami zawartymi w badaniach nauk szczegółowych; refleksja 
humanistyczna uzupełniana czy poprzedzona sprawozdaniem z badań prowadzonych na gruncie nauk 
przyrodniczych. Ten dialog  to nie tylko słowo wypowiadane. Młodzież ma  możliwość przekazu 
swoich myśli także poprzez obraz. W tym roku będzie to przygotowana na konkurs fotografia, i jak 
tytuł wskazuje, jej zadanie to „Kroplą wody wyrażone” piękno przyrody, jej niezwykła  natura.  

Konferencja będąc końcowym etapem realizowanego co roku projektu nazwanego nie inaczej 
jak  „Dialog dwóch kultur: Science&Art” – jest podsumowaniem wcześniejszych działań, których 
celem jest współpraca między uczelnią  a szkołami średnimi poprzez organizowane wykłady o 
wspomnianym wyżej charakterze dialogu. Wykład inaugurujący konferencję to dopełnienie tych 
wykładów, tym razem w formie mini, będącej dodatkowym utrudnieniem, któremu podołać są w 
stanie wykładowcy uniwersyteccy, cieszący się opinią dobrych popularyzatorów wiedzy i takie osoby 
właśnie zapraszamy.    

Konferencja, dla uatrakcyjnienia jej formy i dodatkowej zachęty dla osób biorących w niej 
udział, ma  charakter konkursowy. Uczestnicy  będą mogli rywalizować w kategoriach: najlepszy 
referat  i najciekawsza fotografia. Dodatkowo przewidziany jest także konkurs dla publiczności na 
napisanie błyskotliwego hasła odwołującego się do tematyki konferencji. Nasza konferencja to okazja 
do zaangażowania na rzecz myślenia w kategorii ochrony środowiska przyrodniczego – uwrażliwiania  
na  zagrożenie utraty jego naturalnych walorów, ale to także działania o charakterze profilaktyki 
zdrowia, stąd przewidujemy zorganizowanie degustacji różnych wód w celu zachęcenia do jej 
spożywania. 

Tradycją naszej konferencji jest działanie na rzecz zazieleniania otoczenia, w którym 
przebywamy. Uczestnicy konferencji otrzymują małą doniczkową roślinę, którą następnie zasadzają  
w swoim otoczeniu. Rośliny, przygotowane na tę okazję przez Ogród Botaniczny UAM, mają 
wcześniej do spełnienia funkcję dekoracyjną sali konferencyjnej i dlatego też są przygotowywane 
tematycznie.  

Konferencja ma też swoją stronę na Facebooku, do której odwiedzania zachęcamy:  
https://www.facebook.com/M%C5%82odzie%C5%BCowa-Konferencja-Ekofilozoficzna-
428962300807102/ .  
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