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Program merytoryczny  
XV Lubelskiego Festiwalu Nauki 

 15- 21.09.2018
„Człowiek inspiracja nauki”

1. Uroczysta Inauguracja XV LFN  
15 września 2018 r. o godz. 18:00 

w Auli Collegium Maius 
ul. Jaczewskiego 4 

Występ Akademickiego Chóru Dziecięcego Pueri Nostri 
pod dyrekcją dr hab. Moniki Mielko-Remiszewskiej 

Premiera filmu o Lubelskim Festiwalu Nauki 

„O inspiracji w nauce”
rozmowa z naukowcami lubelskich uczelni:  

dr Marcin Bobiński, UM
prof. Wiesław Gruszecki, UMCS

dr inż. Aneta Tor-Świątek, PL
prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, UP  

dr hab. Michał Wyrostkiewicz, KUL 
Prowadzący:

Józef Szopiński 

2. Projekty indywidualne uczelni i innych 
współorganizatorów upowszechniające
naukę w dniach 16-21 września 2018r.

3. Piknik Naukowy  
16 września 2018 r.. godz. 11:00-17:00

Centrum Spotkania Kultur 
ul. Plac Teatralny 1

4. Dzień Młodych dla doktorantów i młodych naukowców 
18 września 2018 r.

Lubelskie Centrum Konferencyjne,  
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim,  
w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji.

5. Uroczyste zamknięcie XV Lubelskiego Festiwalu Nauki 
21 września 2018 roku o godz. 19:00

w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur  
ul. Plac Teatralny 1 

Program: 
Występ Teatru IMPROV Poławiacze Pereł 

Koncert Łukasza Jemioły 

Organizatorzy:

Sponsor wiodacy:

Sponsorzy:

Sponsorzy:

Patronaty:

XV Lubelski Festiwal Nauki - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 553/P-DUN/2018 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Partnerzy:
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Lubelski Festiwal Nauki (LFN) na stałe wpisał się w historię miasta Lublin. Jest to jedyna inicjatywa konsolidująca – na tak dużą skalę – 
współpracę wszystkich środowisk Lublina, w tym urzędów centralnych i samorządowych, instytucji naukowych i kulturalnych, otoczenia 
biznesowego, angażujących się bezinteresownie w kształtowanie pozytywnej atmosfery wokół nauki i biorących współodpowiedzialność za rozwój 
Lubelszczyzny.

Celem XV Lubelskiego Festiwalu Nauki jest pokazanie, że nauka nie jest tak niedostępną i niezrozumiałą częścią zbiorowej rzeczywistości, jak 
mogłoby się wydawać. Chcemy przybliżać problemy i korzyści, jakie z niej płyną, jak również pokazywać postęp w rożnych dyscyplinach oraz 
zastosowanie nauki w życiu codziennym. Poprzez zachęcanie do zainteresowania się nauką Festiwal przyczynia się do rozwoju społeczeństwa 
opartego na wiedzy i popularyzuje model gospodarki innowacyjnej, co zostało wzmocnione poprzez połączenie sił z Europejskim Tygodniem 
Innowacji.

LFN rozwija się w kierunku interdyscyplinarnym, promując warsztaty organizowane wspólnie przez instytucje naukowe. Hasło tegorocznej, 
jubileuszowej edycji wydarzenia, zaplanowanej w dniach 15-21 września, brzmi: Człowiek inspiracją nauki. 

Główną część Festiwalu stanowią projekty naukowe, przygotowane i realizowane przez współorganizatorów przedsięwzięcia – lubelskie szkoły 
wyższe. Różne formy projektów (badanie, ćwiczenie, dyskusja, film, happening, inscenizacja, koncert, konkurs, pokaz, prezentacja multimedialna, 
spektakl, spotkanie autorskie, warsztat, wykład) budują ich atrakcyjny charakter. Do tegorocznej edycji LFN zgłoszonych zostało 1190 projektów. 
System odnotował zaś ponad 33 300 rezerwacji miejsc na poszczególne zajęcia. 
Poruszane w festiwalowych projektach tematy związane są ściśle z najciekawszymi i najnowszymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinach 
takich jak: fizyka i astronomia, chemia, biologia, archeologia, medycyna, farmacja, ekonomia w praktyce, etyka, filozofia, geografia, także nauki 
humanistyczne, matematyczne, techniczne, wojskowe, rolnicze, weterynaryjne czy nauki o Ziemi – łącznie są to 43 kategorie tematyczne. 
Adresatami projektów są przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli, dorośli 50+ .

Jednym z głównych elementów Lubelskiego Festiwalu Nauki o charakterze publiczno-zbiorowym jest Lubelski Piknik Naukowy, który 
odbędzie się 16 września na Placu Teatralnym w godz. 11:00 – 17:00 obok nowo otwartego Centrum Spotkania Kultur oraz w budynku 
Centrum. Lubelski Piknik Naukowy ma charakter imprezy integracyjnej, w której mogą uczestniczyć całe rodziny. Na odwiedzających 
piknikowe stoiska czekać będą 102 projekty prezentujące pokazy doświadczalne, atrakcyjne eksponaty, liczne konkursy, modele i doświadczenia 
obejmujące szeroki zakres dziedzin m.in. fizykę, chemię, biologię, historię, medycynę, nauki techniczne oraz nauki humanistyczne.  
Będzie to spotkanie z nauką „na wyciągnięcie ręki”!
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