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Na področju komuniciranja znanosti je v zadnjih dveh desetletjih prišlo do do zdaj še ne videne, a
regionalno neenakomerne rasti. Čeprav so oblike in akterji na tem področju vse bolj raznoliki,
profesionalizacija komuniciranja znanosti z usposabljanjem in pridobivanjem kvalifikacij ter
institucionalizacija komuniciranja znanosti v raziskovalnih središčih, visokošolskih ustanovah in
državnih agencijah navadno podpirata bolj ali manj standardizirane strategije (prim. Bucchi in Trench,
2021).
So nam nedavne in ne tako nedavne javne krize, zlasti pandemija in podnebna kriza, pokazale, kako
neučinkovite so te strategije, ali pa zgolj pozivajo k večjemu povezovanju znanosti z javnostjo? Se je
komuniciranje znanosti uspešno odzvalo na priložnosti in izzive, ki jih prinašajo digitalna okolja?
Kako so nedavne prakse komuniciranja znanosti povezane s porastom promocijske kulture,
znamčenja, podjetniške univerze in splošnejših preobrazb v vlogi, ki jo znanost in ustvarjanje znanja
igrata v družbah (prim. Väliverronen, 2021)? Kako se odzvati na populistične zahteve do znanosti in
na z njo povezan populizem (prim. Mede in Schäfer, 2020)? Povedano drugače, ali je treba
komuniciranje znanosti v dobi post-resničnosti vnovič odkriti?
Cilj konference, ki jo organizirajo Univerza v Ljubljani, strokovna spletna revija Alternator
(www.alternator.science) ter zavod Muzej in galerije mesta Ljubljana, je združiti strokovnjake, ki
delujejo v raziskavah, praksi, usposabljanju in izobraževanju na področju komuniciranja znanosti.
Organizatorji konference vabijo k oddaji prispevkov, ki temeljijo na teoretičnih raziskavah ali na
študijah primerov in med drugim obravnavajo naslednje teme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komuniciranje znanosti, krizno komuniciranje in zaupanje v znanost
Konceptualizacija komuniciranja znanosti: med raziskavami in prakso
Trendi v javnem komuniciranju znanosti in tehnologije
Komuniciranje znanosti in pandemija
Komuniciranje znanosti in podnebna kriza
Komuniciranje znanosti v prihodnosti (umetna inteligenca, biotehnologija itd.)
Digitalna humanistika in vloga komuniciranja humanističnih ved
Komuniciranje znanosti in akademsko področje oz. komuniciranje znanosti na akademskem
področju: strukturne spremembe oz. izzivi
Komuniciranje znanosti in vključevanje: od razreda do spola

Dobrodošli so tudi predlogi, ki niso navedeni na zgornjem seznamu, če njihova tema na splošno
ustreza temi konference. Tudi podiplomske študente spodbujamo k oddaji prispevkov za posebno
študentsko sekcijo v okviru konference.
Predlog prispevka ali panela (300–500 besed) skupaj s kratkim življenjepisom (največ 100 besed) in
podatki o akademskih povezavah pošljite organizacijskemu odboru po e-pošti na naslov
science.communication@uni-lj.si do 30. 4. 2022.
Uradni jezik konference je angleščina, zato je vse predloge treba oddati v tem jeziku. Tudi
predstavitve bodo potekale v angleščini. Do datuma konference, za katero ne bo kotizacije, bo izdana
knjiga povzetkov. Po konferenci bomo iskali tudi priložnosti za izdajo urejenega zbornika z izbranimi
prispevki.
Potrjeni osrednji govorci in govorke:
Sarah R. Davies je profesorica tehnoznanosti, materialnosti in digitalnih kultur na Oddelku za
znanstvene in tehnološke študije na Univerzi na Dunaju. Pri svojem delu raziskuje odnos med
znanostjo in družbo ter kako se ta odnos posreduje skozi digitalne prostore in prakse. Objavila je
številne knjige, med njimi dela z naslovi Hackerspaces (2017, Polity), Science Communication (2016,
Palgrave, z Majo Horst), in Exploring Science Communication (2020, SAGE, z Ulrike Felt).
Mićo Tatalović je urednik publikacije Research Fortnight. Kot urednik znanstvenih novic je delal tudi
pri publikacijah Nature, New Scientist in SciDev.Net. V letih 2018–2019 je kot prejemnik štipendije
zaključil program Knight Science Journalism na MIT v ameriškem Cambridgu. Prihaja iz hrvaškega
mesta Reka ter s pobudami, kakršni sta Balkan School of Science Journalism in Balkan Science Beat,
še vedno dejavno sodeluje pri spodbujanju znanstvenega novinarstva v regiji.
Marianne Achiam je izredna profesorica na Oddelku za znanstveno izobraževanje na Univerzi v
Københavnu na Danskem, kjer vodi raziskovalno skupino na področju komuniciranja znanosti. Pri
raziskavah in poučevanju se osredotoča na načine, kako z interdisciplinarnimi metodami vzpostaviti
učinkovito znanstveno komunikacijo z namenom doseganja trajnosti. Sodelovala je pri številnih
nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih na temo vključujočega komuniciranja znanosti,
med drugim v projektih Hypatia, CRSC in Our Museum.
Nico Pitrelli je direktor magistrskega programa komuniciranja znanosti Franco Prattico na
Mednarodni visoki šoli za napredne študije – SISSA v italijanskem Trstu, in je vodja Urada za
komunikacije te ustanove. Deloval je tudi kot vodja komunikacij v sklopu dogodka EuroScience Open
Forum – ESOF2020 Trieste. Njegova najnovejša knjiga nosi naslov Il giornalismo scientifico
(Carocci, Rim).

