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Od Autorów
Wspólnie z kolegami od kilku lat próbujemy organizować dla naszych 

studentów i absolwentów sesje plakatowe. niezależnie, czy jest to duża 

uczelnia państwowa, jak APS, czy też znacznie mniejsza UW MSC, 

pragniemy tą drogą ubogacić życie naukowe naszych uczelni oraz możliwości 

prezentacji swoich dokonań dla studentów i kolegów. Wydaje się nam,  

że jest to dobra droga do prezentowania treści naukowych w taki sposób,  

by docierały one do szerokiego grona odbiorców i jednocześnie docierania tych 

informacji do najbardziej zainteresowanych bez konieczności wysłuchiwania 

przez wszystkich mnóstwa wykładów, referatów, czy komunikatów, które 

wprawdzie same w sobie są ciekawe i wartościowe, ale nas akurat w danym 

momencie nie interesują.

niestety obserwujemy pewien niedosyt publikacji, które ułatwiłyby 

uczestnikom przygotowanie się do tych sesji.

Przedstawione opracowanie jest pewną sumą doświadczeń naszych  

i naszych koleżanek. Pomogli nam również koledzy z innych uczelni, którym 

serdecznie dziękujemy za dobre rady.
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GENEZa plakatu NaukowEGo
 Słowo plakat kojarzyło się nam zwykle ze słupami ogłoszeniowymi. 

Czasami wiążemy plakat z dziedziną sztuk plastycznych, uznając go za rodzaj 

sztuki użytkowej, która kojarzyła się z powstaniem pierwszych paryskich 

kabaretów, w szczególności „Czarnego Kota” i pracami Théophile’a 

Alexandre’a Steinlena. Historia plakatu to również ciekawe dzieła Henriego 

de Toulouse-Lautreca. Plakaty Lautreca to wspaniałe dzieła sztuki sumujące 

dokonania Gauguina, nabistów i nawiązujące do japońskich drzeworytów, 

wykonywane były zazwyczaj techniką litografii. Plakaty tworzyli także tacy 

wielcy artyści jak eugène Delacroix, Pierre-Auguste Renoir, Henri Matisse, 

Marc Chagall, Pablo Picasso, Stanisław Wyspiański, Leon Wyczółkowski.  

Od początku pojawienia się tej formy komunikacji masowej, dzięki wysokiemu 

poziomowi artystycznemu i talentowi ustaliły się pewne zasady. Pod względem 

budowy podstawowym warunkiem dobrego plakatu jest czytelność — 

musi być interesujący, ale niezbyt krzykliwy. Kompozycja powinna być 

intrygująca, ale i harmonijna, a tekst i rysunek wzajemnie się uzupełniać  

i zarazem konkurować ze sobą1. Plakat wykorzystywał barwę i obraz,  

by nieść określoną informację.

 Plakat naukowy to forma prezentacji naukowej, w Polsce stosowana 

od niedawna. W odróżnieniu od tradycyjnego plakatu, w kręgach naukowych 

zachowuje żargonową (wywodzącą się z języka angielskiego) nazwę – poster. 

Plakat naukowy służy upowszechnianiu i wymianie wiedzy. Forma ta powstała 

w II połowie XX w. Stopniowo, wraz z rozwojem wymiany i współpracy 

naukowej stawała się coraz popularniejsza. Szczególne znaczenie zyskała 

na dużych konferencjach naukowych. Obecnie plakat naukowy to jedna  

z popularniejszych form prezentowania wyników badań w trakcie konferencji 

P l a k a t  N a u k o w y

1. J. Słomczyński, Plakat. Idea — budowa — przykłady, Towarzystwo Uniwersytetu 
Robotniczego, Warszawa 1947.
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naukowych, stosowana zarówno w naukach medycznych czy przyrodniczych 

jak również w naukach humanistycznych i społecznych2.

 

 zadaniem posterów nie jest szczegółowa prezentacja danego 

zagadnienia i związanych z nim badań, a raczej krótkie obwieszczenie 

uzyskanych rezultatów lub prezentacja określonego problemu oraz ułatwienie 

dyskusji z najbardziej zainteresowanymi badaczami. zazwyczaj, tak jak i inne 

wystąpienia wygłaszane na konferencjach, nie podlegają one także recenzji 

naukowej, jak ma to miejsce z publikacjami drukowanymi w czasopismach. 

Jednak trzeba pamiętać, że w dobie wzrastającej konkurencji zgłoszone  

na konferencje postery, podobnie jak zgłoszone referaty, podlegają wstępnej 

weryfikacji ze względu na ograniczoną ilość miejsca i czasu. Warto podkreślić, 

że dobrze przemyślany i przygotowany plakat może oddziaływać na wielu 

poziomach:

• może być źródłem informacji;

• może również inicjować rozmowę i naukową wymianę poglądów;

• może reklamować daną pracę naukową;

• jest streszczeniem pracy naukowej.

 Plakat to nie tylko zwykła prezentacja pracy naukowej. Plakat używa 

innych zasad komunikowania – oddziałuje nie tylko słowem pisanym, 

ale również obrazem i związanymi z nim kompozycją, kolorem i innymi 

elementami stosowanymi zgodnie z zasadami swoistej „gramatyki wizualnej”. 

Plakat naukowy, nie tylko mówi, ale również pokazuje. By plakat spełniał 

swoje zadanie powinien:

P l a k a t  N a u k o w y

2. Por. Akister J, Bannon A, Mullender-Lock H.. Poster presentations in social work 
education assessment: A case study. “Innov Educ Train Int” 37(3) 2000s. s 229; 
Stegemann, N. and Sutton-Brady, C. Poster Sessions in Marketing Education: An Empirical 
Examination, „Journal of Marketing Education”, Grudzień 2009, nr. 31, 219 – 229; Hess G. 
R., Tosney K. W. , Liegel L. H., Creating effective poster presentations, “Medical Teacher” 
nr 31, kwiecień 2009, s 356.
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Rys.2 Plakat autorstw
a Henriego de Toulouse-Lautreca prom

ujący w
ystępy Aristide’a Bruanta w

 jego w
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 kabarecie, 1892 r.
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• przede wszystkim zawierać konieczne, podstawowe i rzetelne informacje 

na dany temat, tak, żeby pozwalał zrozumieć temat i zadawać dalsze pytania, 

(dobrze przygotowany merytorycznie);

• zapewniać zwięzły przegląd pracy (badań, problematyki);

• dawać podstawy do zainicjowania dyskusji (inspirować do niej);

• przyciągać i przykuwać uwagę oglądających;

• zawierać podstawowe informacje (nie powinien wymagać szczegółowych 

wyjaśnień, by zrozumieć ogólny charakter badania, czy prezentowanego 

zagadnienia);

• być przyjemny w odbiorze i atrakcyjny graficznie.

 niektóre źródła, opisując dobry plakat wskazują na inne kluczowe 

cechy, wymienienie wszystkich (wymienianych w różnych źródłach) stworzyło 

by tak listę długą, iż zastosowanie jej było by niemożliwe.

Postery mają zastosowanie w edukacji, wypełniając ważne zadania z zakresu 

nabywania umiejętności w obszarze popularyzacji nauki, jak również mogą 

znakomicie służyć kształceniu umiejętności analizy i syntezy informacji. Samo 

tworzenie plakatu naukowego jest dobrym sposobem na aktywizowanie 

studentów i uczniów w procesie nauczania-uczenia się. Sam naukowy 

charakter, powaga podejmowanych problemów, jak również relatywnie 

nowatorska forma czyni z plakatu naukowego dobre narzędzie kształcenia, 

zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Poster odpowiednio przygotowany, 

wyeksponowany i dostępny może być znakomitym środkiem dydaktycznym, 

do którego osoba ucząca się sięga w dogodnym dla siebie czasie  

i potrzebnym zakresie.

 Pozostaje pytanie: czy twoje postery skuteczne przyciągają dużą 

i entuzjastyczną publiczność? A może postery są oglądane jedynie 

przez konkurentów i najbardziej zapalonych wielbicieli? Mamy nadzieję,  

P l a k a t  N a u k o w y
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że ta publikacja pokaże plakat naukowy jako atrakcyjne medium służące 

popularyzacji nauki oraz pomoże w przygotowaniu dobrych i atrakcyjnych 

plakatów.

ZalEty pREZENtaCJi plakatowEJ
 Coraz częściej na konferencjach pojawiają się tak zwane sesje 

plakatowe, dla których zwykle przewidziany jest osobny czas w planie 

konferencji. Podczas sesji uczestnicy mają możliwość zapoznać się  

z badaniami lub innymi kwestiami naukowymi (np. konstruktami teoretycznymi) 

prezentowanymi przez kolegów. Istnieje również możliwość prowadzenia 

dyskusji z autorem lub autorami plakatów.

 Rosnące znaczenie plakatu naukowego jest związane z coraz większą 

specjalizacją w nauce. na dużych konferencji, w których bierze udział 

znaczna liczba uczestników, wysłuchanie wszystkich, a nawet znacznej 

części zgłoszonych referatów i komunikatów zajęłoby kilka dni, a część

z nich byłaby interesująca jedynie dla wąskiego grona specjalistów. niekiedy 

na konferencjach dzieli się wystąpienia na panele lub grupy tematyczne, 

wiąże się to jednak z koniecznością dokonywania wyborów, niekiedy między 

dwoma interesującymi nas wystąpieniami.

 W takiej sytuacji wielką zaletą tej formy prezentacji wyników pracy 

jest umożliwienie dotarcia do zainteresowanych tą samą problematyką 

naukowców bez zaangażowania pozostałych uczestników konferencji.

Dodatkowym walorem plakatu naukowego jest również to, że po konferencji, 

plakat taki, w celu udostępnienia szerszej grupie odbiorców może zostać 

umieszczony na uczelni organizującej konferencje lub w placówce naukowej 

zatrudniającej autora.

P l a k a t  N a u k o w y
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plakat Naukowy Na koNfERENCJi
 Właściwą okazją i wyzwaniem do przygotowania oraz zaprezentowania 

plakatu jest oczywiście konferencja naukowa. najlepiej jeśli jej uczestnik – 

zakładamy, że mówimy o osobie znajdującej się dopiero na początku drogi 

naukowej, sam ją sobie wybierze spośród zwykle wielu –krajowych albo 

zagranicznych. Dlaczego sam ma wybrać? Proste, bo już samo szukanie 

mobilizuje do działania i wyrabia nawyk zadbania o własne sprawy. Przy okazji 

wyposaża w wiedzę o tym gdzie i o jakiej tematyce są wygłaszane referaty  

i prezentowane postery. Warto szukać wśród propozycji na miejscu – jeśli 

ma się szczęście mieszkać, czy studiować albo pracować w dużym ośrodku 

akademickim. Konferencja gdzieś w Polsce jest rozwiązaniem droższym – 

bo trzeba opłacić dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie – słowem, wnieść 

bardziej kosztowną opłatę konferencyjną. Wyjazd za granicę jest już większym 

przedsięwzięciem logistycznym i zwykle niestety droższym – choć splendor  

z udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu jest większy.

 W jednym i drugi przypadku można się pokusić o drastyczne 

zminimalizowanie kosztów w stosunku do uzyskanego i tak efektu, czyli 

zaprezentowania plakatu podczas sesji. nie trzeba czasem w ogóle jechać 

na konferencję, bo organizatorzy mogą przyjąć plakat w formie elektronicznej 

i po zakwalifikowaniu, mając satysfakcjonujący budżet konferencji – bo 

wsparli ich sponsorzy, sami go wydrukują i powieszą. Oczywiście, że tak 

można. Bo wszak kto pyta - zwłaszcza grzecznie, nie zbłądzi. Lepiej jednak 

oczywiście bywać na konferencjach, bo wówczas nie traci się możliwości 

poznawania środowiska naukowego oraz podpatrywania, co i jak robią 

inni. Można porozmawiać podczas przerw kawowych, a jeśli jest uroczysta 

kolacja kontynuować rozpoczęty dialog. W miłej zwykle atmosferze zabawy, 

łatwo zawrzeć wiele cennych kontaktów - procentujących w przyszłości.

P l a k a t  N a u k o w y
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 Propozycji konferencji bywa zwykle wiele, a czym szersze jest 

jej spektrum naukowych dociekań sformułowanych w temacie, tym 

przygotowanie propozycji tematu na plakat zwiększa się - dając szerszą 

swobodę wypowiedzi i nie zawęża jej formuły. Bywa czasem, że organizatorzy 

konferencji proszą nawet o wykonanie plakatu według określonego szablonu, 

w który należy jedynie wstawić treści. Dobrze, jeśli w składzie komitetu 

honorowego lub wśród występujących z referatami, będą markowi naukowcy, 

znani z publikacji, które są najbardziej interesujące z względu na perspektywę 

naukową szykowanego plakatu. Podczas sesji, atrakcyjny plakat pozwoli 

na zainicjowanie rozmowy, poznanie, czy nawet zauważenie i docenienie 

go przez starszego, czy znanego już naukowca. znając się – choćby tylko  

z wymiany kilku kurtuazyjnych zdań łatwiej będzie w przyszłości prosić o uwagi, 

podpowiedzi i sugestie przy okazji pracy nad tekstem artykułu naukowego, 

dysertacji, czy kolejnego być może plakatu. Szukanie odpowiedniej konferencji 

powinno być czynnością, która musi „wejść w krew” osobie funkcjonującej 

już w nauce, a tym bardziej kandydatowi na naukowca. I czym bardziej  

i szybciej się to sobie uświadomi i wprowadzi tym lepiej. A więc rozpoczęte 

odpowiednio wcześniej szukanie daje czas na wszystkie czynności 

warunkujące spokojne i przemyślane opracowanie tematu i umieszczenie 

na posterze. Każda szanująca się uczelnia, czy placówka naukowa ma na 

stronie internetowej zakładkę z konferencjami, gdzie je zapowiada i pisze  

o nich. zamieszczane są zwykle kolejne komunikaty organizacyjne  

z warunkami uczestnictwa, w tym również zasady przygotowania plakatu i jego 

ekspozycji. Są też wyspecjalizowane portale ze wszystkimi konferencjami, jakie 

się odbywają, z podziałem na różne, w rozmaitych dziedzinach nauki. Inny,  

i najprostszy sposób znalezienia konferencji to zaproszenia, które wpływają 

do sekretariatów uczelni. Można je otrzymać od promotora, albo z sekretariatu 

– trzeba tylko zaprzyjaźnić się z sekretarką – co przy odrobinie sprytu, daje 

spory komfort. Reasumując – konferencji szukaj sam, bo wtedy zdecydujesz  

P l a k a t  N a u k o w y
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o interesującej tematyce. Musisz się jednak liczyć z tym, że czasem dostaniesz 

propozycję wystąpienia na konferencji – z kategorii tych nie do odrzucenia, 

bo tak zechce przełożony. W obu jednak przypadkach nic nie zwalnia  

z dowiedzenia się wszystkiego o konferencji. To zdecydowanie konieczne, 

bo tylko to pomoże w przygotowaniu plakatu i uzyskaniu spodziewanego 

uznania w oczach oglądających.

Budowa i  tworzenie  plakatu naukowego
Jakub Jerzy Czarkowski

Treść plakaTu, czyli 
– Co ZawiERa plakat Naukowy.
 Dobre przygotowanie plakatu naukowego to przede wszystkim 

staranne zredagowanie zawartych w nim treści.

 Plakat naukowy jest również formą publikacji naukowej, chociaż  

nie tak cenioną, jak artykuł w książce lub czasopiśmie, czy referat lub komunikat 

wygłaszany na konferencji. Tak jak w przypadku referatów i komunikatów, 

obowiązkowym elementem plakatu naukowego jest umieszczenie na nim:

✓ nazwiska autora lub autorów;

✓ instytucji naukowej, którą reprezentują autorzy (afiliującej);

✓ adresu (zazwyczaj instytucji);

✓ sposobu kontaktowania się z autorami może to być;

• e-mail,

• telefon,

• strona www tp.

najlepiej, gdy będą to wszystkie te elementy, ale nie jest to konieczne.

 

P l a k a t  N a u k o w y
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Plakat naukowy prezentujący wyniki badań powinien, poza wskazanymi 

już obowiązkowymi elementami dla wszystkich rodzajów plakatów, 

zawierać następujące segmenty opisujące przeprowadzone badanie i jego 

metodologię:

✓ streszczenie;

✓ kontekst;

✓ metodologia;

✓ dane i wyniki;

 Plakaty inne, niekiedy nazywane prezentacyjnymi lub monograficznymi, 

których celem nie jest prezentacja badań, ale np. teorii lub zjawisk mogą 

mieć nieco inną strukturę i panuje w nich większa dowolność, ale również 

tam powinny być umieszczone następujące elementy:

✓ streszczenie (nie zawsze);

✓ zagadnienia;

✓ wnioski (konkluzje, przesłanki dla dalszych badań);

✓ bibliografia;

✓ podziękowania (opcjonalnie). 

P l a k a t  N a u k o w y

✓ wnioski;

✓ bibliografia;

✓ podziękowania (opcjonalnie).

a b

Rys. 3 Orientacja plakatu: A - Europa, B - Stany Zjednoczone.
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 Sposób, w jaki są umieszczone poszczególne elementy na plakacie 

zależy od smaku, wyrobienia i umiejętności twórców plakatu.

Warto dodać, że różne dyscypliny naukowe i różne regiony świata przyjmują 

standardy, lub może lepiej powiedzieć – obyczaje, w tym zakresie. I tak 

na przykład w europie przy projektowaniu plakatów zazwyczaj stosuje się 

orientację pionową, natomiast w krajach anglosaskich, w szczególności 

Stanach zjednoczonych Ameryki Północnej, zdecydowanie częściej obo-

wiązuje orientacja pozioma.

Rys. 4 Plakat z 
konferencji, która 

dobyła się 5 czerwca, 
2005, Lyon, France 

źródło:www.imgt.org/
IMGTposters/ontology.jpg
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Rys. 5 Jeden z plakatów konferencyjnych, prezentowany na stronie 
Międzywydziałowego Koła Naukowego Biomechaników, działającego przy Zakładzie 
Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej Politechniki Wrocławskiej.
Źródło: http://www.mknb.pwr.wroc.pl/duzy_format/plakat2.jpg
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Warto prześledzić przykłady kilku plakatów z różnych dziedzin nauki. Poniżej 

widzimy plakat z pogranicza biochemii i medycyny. 

 Jest to typowy plakat konferencyjny prezentujący określone badania, 

tu – z pogranicza nauk przyrodniczych i medycznych. nie należy go jednak 

traktować jako wzoru, ale jako ciekawy przykład tej formy prezentacji badań 

lub dociekań naukowych. Warto zauważyć, że plakat ten dobrze wykorzystuje 

zalety posteru, prezentując dużą liczbę zdjęć i wykresów. Trzeba jednak 

pamiętać, że plakat naukowy prezentowany na konferencji nie powinien 

być przeładowany. Planując go, warto pozostawić przynajmniej 30% 

przestrzeni pustej. nie więcej niż 40% powinno być przeznaczone na tekst  

i około 30% na ryciny i tabele. Warto ponadto pamiętać, że podstawowym 

zadaniem plakatu naukowego jest przekazywanie dobrej (a w tym wypadku  

to znaczy rzetelnej, zwięzłej, pełnej i spójnej) informacji naukowej. Jeżeli więc  

z wymienionego powodu konieczne jest umieszczenie większej ilości tekstu 

lub większej ilości materiału ilustracyjnego, to należy to zrobić. Plakat, który 

przekaże informację nierzetelną lub niezrozumiałą jest zwyczajnie bez sensu, 

nawet jeżeli jest piękny. Oto inny przykład plakatu, tym razem z pogranicza 

nauk humanistycznych i społecznych.
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Rys. 6 Plakat prezentowany na stronie Koła Doktorantów Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego - Koło Naukowe Badaczy Kultury ,,Na Styku” 
http://nastyku.blogspot.com/   
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 Jak widać na przedstawionym przykładzie bogactwo, jakie niesie 

ze sobą nauka wymyka się wszelkim schematom i uogólnieniom. Dlatego 

projektując plakat należy zawsze w pierwszej kolejności uwzględniać naukową 

rzetelność prezentowanego projektu, badań, problemów. Wszystkie inne 

omówione dalej zasady, czy wskazówki należy traktować jako służebne 

wobec tego naczelnego założenia. Plakat naukowy służy upowszechnianiu 

i wymianie wiedzy. 

tEkst plakatu
 Treść powinna być starannie opracowana. Ponieważ ogólną 

zasadą jest, że plakat powinien zawierać możliwie mało tekstu i możliwie 

dużo obrazu, powinno się pamiętać o oszczędnym szafowaniu tekstem. 

niekiedy organizatorzy sesji plakatowej wydają zalecenia, że nie powinno 

się przekraczać określonej liczby słów. Często zawiera się ona między 750  

a 500 słowami, niekiedy nawet jest ich ograniczenie do 250. Dlatego 

właściwe dobieranie słów jest kluczową umiejętnością twórców plakatu.

 Ogólnie można przyjąć, że istnieją trzy kategorie czytelników plakatu 

konferencyjnego4. Pierwszą grupę stanowią osoby, które są specjalistami  

z twojej dyscypliny i subdyscypliny naukowej zajmujące się badaniami  

o podobnej specyfice i zakresie, które bez problemu rozumieją i znają różne kwestie 

związane z twoimi badaniami (tych jest zwykle najmniej – zwłaszcza na dużych 

konferencjach). Druga grupa to badacze z twojej dziedziny nauki, ale zajmujący 

się subdyscyplinami pokrewnymi, rozumiejący aparat pojęciowy dyscypliny,  

nie mający jednak pogłębionej wiedzy w zakresie twojej dziedziny badań. Trzecią, 

zwykle najliczniejszą grupę, stanowią badacze luźno powiązani z twoją dziedziną 

badań, którzy posiadają jedynie podstawową wiedzę w zakresie twojej dyscypliny 

badań (wspólną dla wszystkich subdyscyplin) i niekiedy mało aktualną.

4 Woolsey, J.D. Combating poster fatigue: How to use visual grammar and analysis to 
effect better visual communication. “Trends in Neurosciences” 1989 nr 12.
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Istnieją również trzy rodzaje miejsc, w których najczęściej pojawiają się plakaty 

naukowe. Pierwszą z nich stanowią konferencje specjalistyczne poświęcone 

wybranej grupie zagadnień z określonej dyscypliny nauki np. konferencja 

dydaktyków szkoły wyższej lub też określonemu zjawisku np. Konferencja 

Rys. 7 Przykład plakatu autorstwa Iwony Michalak-Widery i Iwony Bijak z Uniwersytetu 
Śląskiego z dobrą organizacja tekstu, jasno wyodrębnionymi fragmentami opatrzonymi 
nagłówkami (śródtytułami) pozwala odbiorcy łatwo poruszać się po tekście i 
odnajdywać potrzebne informacje. Źródło: http://logopeda.info/sites/default/files/
poster-pion-michalak-bijak.jpg
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„Piecza zastępcza na przełomie XX i XXI wieku”. Tam, osoby z pierwszej 

grupy odbiorców stanowią relatywnie największy procent wśród uczestników. 

Drugi rodzaj spotkań to konferencje i seminaria o znacznie szerszym profilu  

np. „Pedagogika w toku przemian”, „Młoda psychologia 2013”. Tam spotykają 

się przedstawiciele z całego obszaru danej dziedziny nauki i większość 

uczestników należy do trzeciej grupy odbiorców. Wreszcie, istnieją również 

konferencje, i spotkania np. piknik naukowy – poświęcone popularyzacji 

nauki. Tam największą grupę odbiorców stanowią amatorzy lub osoby nie 

posiadające praktycznie żadnego przygotowania w danej dziedzinie, chcą 

jednak zazwyczaj dowiedzieć się czegoś nowego, interesującego, ważnego. 

To również ważny odbiorca komunikatów naukowych i stanowi on ważny 

czynnik wyznaczający ogólne społeczne warunki funkcjonowania nauki. 

z tej grupy rekrutują się również przyszli naukowcy, którzy być może będą 

kontynuatorami pionierskich badań prezentowanych na twoim plakacie. 

Dlatego jest to odbiorca bardzo ważny, a może właśnie z perspektywy 

przyszłości – najważniejszy.

 

 Tworząc plakat, należy dokładnie określić z jakiego rodzaju odbiorcą 

będziemy mieć do czynienia i na jakim rodzaju spotkania będzie on 

prezentowany. Jeżeli będzie to konferencja naukowa możemy przygotować 

prezentacje bazując na określonej wiedzy specjalistycznej naszych odbiorców. 

Materiał tekstowy naszego postera powinien być napisany językiem prostym, 

jasnym, bez zbędnych przymiotników, z użyciem jak najmniejszej liczby słów, 

ale w sposób zrozumiały nie wymagający długiego wyjaśniania i komentarzy, 

dobrze i rzeczowo zilustrowany.

 

 Jeżeli nasz plakat ma być prezentowany na spotkaniu o charakterze 

popularyzatorskim musimy się liczyć z mało przygotowanym, ale ciekawym 

i zainteresowanym poznawczo odbiorcą. nie jest optymalnym rozwiązaniem 
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prezentowanie plakatów przygotowywanych na konferencje specjalistyczne, 

chyba że są tak przygotowane i zredagowane językowo, że ich odbiór  

nie nastręczy nadmiernych trudności odbiorcom. Materiał tekstowy powinien 

być napisany językiem prostym, mniej więcej na poziomie studentów pierw-

szego/drugiego roku studiów. należy posługiwać się językiem jasnym, bez 

zbędnych specjalistycznych określeń i przymiotników typu „niespecyficzne 

reakcje behawioralne na antycypowane stresory środowiskowe”. Podobnie 

jak w plakatach konferencyjnych lepiej używać jak najmniejszej liczby słów, 

a potrzebnymi określeniami specjalistycznymi posługiwać się tak, by tekst  

je tłumaczył (wtedy czytelnik pozna znaczenie tych kluczowych pojęć). należy 

pamiętać, że plakat nie jest utworem literackim, ale komunikatem naukowym, 

którego celem tym razem jest również popularyzowanie nauki. W tym typie 

plakatu naukowego użyte słownictwo powinno być jednolite i precyzyjne,  

a tam gdzie nie jest to niezbędne należy rezygnować z określeń w wysokim 

stopniu specjalistycznych. 

 

 W tekstach wszystkich typów plakatu, niezależnie od tego dla jakich 

odbiorców jest on przygotowywany, należy unikać powtarzania informacji 

podanych w wykresach lub tabelach. najlepiej jest zasygnalizować, gdzie 

daną informację można znaleźć np. „w ankiecie wzięło udział 300 uczniów 

– patrz tabela 1”. W plakacie dopuszczalne jest stosowanie różnych form 

pozwalających na oszczędne, ale jednoznaczne przekazanie informacji  

np. używanie równoważników zdań. Szczególnie zalecane jest przedstawienie 

treści w formie punktów oraz podpunktów, stosowanie których nadaje 

podawanym treściom wrażenie przejrzystości, czyni tekst łatwiejszym do 

szybkiego przeczytania, umożliwia szybką i łatwą analizę treści oraz odszukanie 

już przeczytanego fragmentu np. w celu porównania, wreszcie podkreśla ciąg 

logiczny prezentowanego materiału. Jednak w sytuacji stosowania punktów 

pamiętać trzeba, iż powinny one stanowić spójną logicznie i gramatycznie 
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frazę. należy też sprawdzić, czy każdy podpunkt „dobrze się czyta” wraz ze 

zdaniem w głównym punkcie. 

 

 Stosując skróty w plakatach należy możliwie ograniczyć ich liczbę. 

Oczywiście w pełni akceptowane są skróty ogólnie przyjęte np. dla podania 

jednostek (wagi, długości itp), można również swobodnie używać skrótów 

powszechnie stosowanych w danej dyscyplinie oraz skrótów określeń często 

pojawiających się w pracy. Wszystkie skróty (poza powszechnie używanymi), 

gdy stosujemy je po raz pierwszy należy wyjaśnić, podając pełną ich nazwę 

oraz w nawiasie – skrót.

 

 Rzeczą priorytetową plakatu jest jego redakcja językowa. 

Przygotowując plakat należy kilkakrotnie dokonać korekt językowych, tak, 

by prezentowany tekst był przynajmniej poprawny pod względem ortografii 

i gramatyki. Dobrze również by styl i język wypowiedzi zawartych w naszym 

plakacie odpowiadał miejscu i okolicznościom, w których jest prezentowany 

(plakat musi być w języku dopuszczonym na danej konferencji). Dlatego nie 

zawsze powinno się prezentować ten sam plakat na różnych konferencjach 

(np. Stany zjednoczone i Wielka Brytania). Język angielski jest wprawdzie 

relatywnie uniwersalny, ale na konferencję we Francji lepiej jest przygotować 

plakat w języku francuskim (chyba, że organizatorzy poproszą inaczej). 

niezależnie jednak od języka w jakim go przygotujemy, plakat musi być 

poprawny językowo. Błędy ortograficzne i gramatyczne nie tylko źle świadczą 

o autorze, ale znacząco utrudniają odbiór treści.

 

 Bez względu na wielkość, jak również orientację plakatu, tekst należy 

podzielić na części, które mogą tworzyć swoiste paragrafy, posiadające swoje 

nagłówki lub śródtytuły. W każdym takim paragrafie linie tekstu nie powinny 

być dłuższe niż 50-60 liter i nie powinno być więcej niż 6-8 rzędów w jednym 
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Rys. 8 Trzy przykłady złej organizacji tekstu na plakacie.

paragrafie. należy je planować tak, by nie tworzyły jednego zwartego bloku 

lub niekończącej się kolumny. Więcej wskazówek na ten temat znajdziecie 

przy okazji omawiania kompozycji plakatu.

Osobną i ważną kwestią przy tworzeniu plakatu jest liternictwo, omówimy  

tę kwestię dalej.

TyTuł
 Tytuł jest bardzo ważnym elementem twojego plakatu. Swoją treścią 

i wyglądem powinien przyciągnąć oglądających. Ważne jest więc, by był 

dobrze zredagowany, krótki i interesujący. najlepiej, by w jasny i zwięzły 

sposób wyrażał najważniejszy wniosek wypływający z prezentowanej pracy 

lub rozważań. Celem tytułu nie jest referowanie przebiegu badań. Jego 

zadaniem jest zainteresowanie ich wynikami, zwłaszcza, że jest to jedyna 

część plakatu czytana przez wielu uczestników konferencji. zamiast – 

„Ocena skuteczności kar i nagród w wychowaniu młodzieży gimnazjalnej”, 

lepiej napisać – „Kara skuteczniejsza od nagrody w wychowaniu młodzieży 

gimnazjalnej”.
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Ważna jest również graficzna prezentacja tytułu. Powinien on być napisany 

prostymi, dużymi czcionkami najlepiej około 5 cm wysokości, tak, aby był 

czytelny z odległości 5 – 7 metrów (odpowiada to wielkości 96 punktów 

przy zoomie 100% lub 48 punktów przy zoomie 200%). Dobrze jest tytuł 

wypośrodkować lub wyrównać do lewej, w zależności od zaplanowania 

pozostałych części materiałów. Gdy tytuł jest krótki (nie dłuższy niż jedna 

linijka tekstu), można napisać wersalikami (DUŻYMI LITeRAMI). Jeżeli jest  

on jednak dłuższy niż jedna linijka, nie powinno się używać samych dużych 

liter, ponieważ trudno się czyta tak zapisany tekst. Lepiej jest go zapisać 

Rys. 9 Plakat 
autorstwa Karoliny 

Bąkowskiej 
UAM, przykład 

wyodrębnienia tytułu 
zmianą tła i rozmiaru 

czcionki. Ciekawa jest 
również kompozycja 

samego napisu. 
Źródło: www.aula.uap.

edu.pl/wp-content/
uploads/2011/03/
Poster_Odbiorca_
niepelnosprawny_

Bakowska.jpg
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normalnie lub KAPITALIKAMI. W tytule można używać dużej litery przy 

pierwszym słowie lub (poza przedimkami) stosować ją dla każdego słowa 

(ten ostatni sposób źle prezentuje się w plakatach przygotowanych w języku 

polskim -w tym języku nie ma takiego obyczaju).

 Projektując tytuł warto również pamiętać, by jego układ nie sięgał od 

krawędzi do krawędzi plakatu. W sytuacji, gdy tytuł jest długi, lepiej jest użyć 

dwóch, a nawet więcej linii, ale umieścić go tak, aby pozostawić znaczące 

marginesy.

 Można też tytuł podkreślić kolorystycznie. Można go również wytłuścić 

(bold) lub wyróżnić go w inny sposób np. stosując inny rodzaj czcionki  

lub ramkę – inne tło. nie powinno się jednak stosować zbyt wielu wyróżnień 

jednocześnie. należy zdecydować się na jedną lub dwie formy uwypuklenia 

tytułu np. kapitaliki i kolor, lub wytłuszczenie i kolor. Stosowanie jednocześnie 

zbyt wielu form nie przynosi oczekiwanego efektu.

stREsZCZENiE
 Streszczenie jest to zwięzły opis kwestii lub badania, które chcemy 

przedstawić. Tworzenie dobrego streszczenia to jak twierdzą specjaliści 

„pierwsza okazja, aby doskonalić przekaz plakatu”5. W istocie jest to krótki 

abstrakt twojej pracy. Powinno ono wyjaśnić, dlaczego to badanie-zagadnienie 

jest ważne, również może sytuować je w określonym kontekście badawczym. 

Powinno odpowiedzieć na pytanie: co to badanie, rozważanie, analiza wnosi 

do aktualnej wiedzy? W streszczeniu warto pokrótce wyjaśnić metody – tylko 

wówczas, gdy plakat dotyczy badań, bo wówczas opis metody powinien być 

jego głównym tematem.. Kluczowe są zwięzłe wyniki i podstawowe wnioski 

oraz zalecenia. To jest to, co większość ludzi chce wiedzieć.

 napisanie dobrego streszczenie, jest ważnym elementem na wielu 

5 G. Hess, K. Tosney, L. Liegel, Creating Effective Poster Presentations- An Effective Poster 
(strona internetowa),Uniwersytet Północnej Karoliny, 2013 r. http://www.ncsu.edu/project/
posters/index.html
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konferencjach. Jest ono podstawą decydującą o przyjęciu pracy do 

prezentacji na konferencji. niekiedy autorzy najlepszych streszczeń lub 

plakatów otrzymują szanse wystąpienia na konferencji z pełnym referatem 

czy pracą naukową. W praktyce działania, streszczenie może również służyć 

jako konspekt do plakatu, który można traktować jako jego ilustrację.

Streszczenia plakatów często umieszcza się również w wydrukowanych 

materiałach konferencyjnych (w formie abstraktów). niekiedy mogą one 

(zwłaszcza gdy organizator prosi o dłuższe streszczenia) nawet przybrać 

formę małej publikacji.

tabElE
 Dobrą formą przedstawiania wielu informacji liczbowych są tabele. 

Szczególnie, gdy chcemy zaprezentować większą ilość informacji liczbowych 

w sposób bardziej szczegółowy np. przy podawaniu większej liczby wyników 

uzyskanych w kilku grupach lub charakterystyki grupy respondentów. 

Konstruując tabelę należy dokładnie przemyśleć dane, które chcemy w niej 

zaprezentować, w szczególności uwzględniając przekaz merytoryczny danej 

tabeli. Jednocześnie należy tabele zamieszczane w plakacie naukowym 

konstruować w sposób jak najprostszy, ponieważ skomplikowane tabele 

nie ułatwiają rozumienia przedstawionej treści. należy również dokonać 

analizy danych i przedstawić te, które są podstawowe i najistotniejsze dla 

prezentowanych badań lub problemów. Kluczowym jest zaprezentowanie 

grupy badanej i końcowych wyników badań.

 Dobierając dane do prezentacji tabelarycznych możemy przyjąć 

zasadę, że podawanie wyników wymaga zazwyczaj większej precyzyjności 

niż opisy grup badanych. I tak; opisując grupę badaną możemy nie podawać 

istotności statystycznej, jednak w odniesieniu do danych przedstawiających 

wyniki, należy już podać ich istotność statystyczną. Same dane dotyczące 

istotności lepiej podawać jako np. „p< 0.01”, niż dokładną wartość. 
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Jednocześnie wartość P podaje 

się w kolumnach jak najbliżej tych 

parametrów, do których wartość 

P się odnosi i w taki sposób, żeby 

było wiadomo, że porównywane 

są wartości w rzędach dla 

grup opisanych w kolumnach. 

Stopień precyzyjności wyników 

(miejsca dziesiętne) – należy 

starać się podawać wartości  

z jak najmniejszą ilością 

miejsc dziesiętnych, trzeba 

jednak uwzględnić wielkości 

badanego parametru oraz 

przedmiot badania i wielkości 

obserwowanych różnic (im mniejsze różnice, tym bardziej precyzyjnie należy 

podawać wyniki). Jest ogólnie przyjętym zwyczajem, że parametr dotyczący 

odchylenia standardowego podaje się zwykle z jednym więcej miejscem 

dziesiętnym niż parametr średniej.

 Określając graficzny wygląd tabeli należy wybierać tabele możliwie 

„delikatne” z maksymalnym ograniczeniem ramek, jednak w pełni czytelne oraz 

możliwie ułatwiające rozumienie i interpretacje (jednak nie kosztem czytelności 

tabeli). Warto rozważyć wpisanie nazwy rzędów i kolumn czcionkami o jeden 

stopień większymi lub z wytłuszczeniem niż dane w tabeli. Kluczowe dane 

warto zaznaczyć innym kolorem lub krojem czcionki. Formatując dane i tekst 

w tabeli nazwy kolumn oraz dane w tabeli najlepiej wypośrodkować poziomo, 

jednak określenia rzędów lepiej wyrównać do lewej, w szczególności, gdy są 

nierówne w poszczególnych rzędach. Cały tekst dobrze jest wypośrodkować 

pionowo w komórkach tabeli.

Nie powinno się używać tabel 
do przedstawiania pojedynczych 

czy kilku wyników, zwłaszcza 
jeśli stanowią one istotę pracy. 
W takiej sytuacji zdecydowanie 
lepszym rozwiązaniem będzie 

wykres.
Prezentując dane w tabelach 
należy pamiętać by najpierw 

podawać wyniki grupy będącej 
przedmiotem badania a potem 

porównywanej 
(np. najpierw pacjenci 

a potem zdrowa populacja).
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 Ważną kwestią jest opisanie tabeli. Tytuł powinien w sposób 

jasny i klarowny opisywać tabele tak, aby można było ją zrozumieć bez 

konieczności czytania tekstu. Może zawierać pewien komentarz lub bardzo 

krótkie wyjaśnienie dotyczące prezentowanych danych. nie powtarzamy 

jednak informacji zawartej w tabeli. Pod tabelą można umieścić dodatkowe 

wyjaśnienia, np jakie rodzaje wyników są podane w tabeli jak również źródło 

danych np. „badania własne”, „rocznik statystyczny” itp.

GRafika
– ilusTracje, wykresy, rysunki
 Dobrze dobrana grafika powinna podnosić atrakcyjność wizualną 

plakatu. Jednak elementy graficzne są również znakomitym narzędziem 

kierującym uwagą odbiorcy, jednocześnie pozwalają autorowi na wyrazistsze 

prezentowanie treści i podkreślenie tych, które uważa za kluczowe dla 

jego komunikatu. Odbiorcy natomiast dzięki odpowiedniemu ilustrowaniu 

przekazywanego komunikatu mogą znacząco ułatwić rozumienie  

i zapamiętanie go. Szczególnie znaczące jest to dla tych odbiorców, którzy 

Rys. 10 Funkcje grafiki w plakacie naukowym Źródło: opracowanie własne

podkreślanie treści
ważnych

ułatwianie percepcji
i zapamiętywania

ilustrowanie
przekazu

funkcje
grafiki

prezentowanie 
treści
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są wzrokowcami i łatwiej odbierają oraz zapamiętują obraz niż tekst. Dlatego 

dobre i racjonalne dobranie grafiki jest takie ważne.

 Dla zwrócenia uwagi odbiorcy możemy stosować różne elementy 

plastyczne np do plakatu przyklejamy jakieś rekwizyty, wprowadzamy  

na niego ciekawą grafikę np. jakąś postać komiksową, intrygujące kontrasty, 

nietypowy element graficzny. W celu kierowania uwagą odbiorcy i podkreślania 

ważności elementów przekazu stosujemy zwyczaj rozmaite znaki graficzne. 

niekiedy również zmieniamy krój lub kolor czcionki, wprowadzamy dodatkowe 

elementy liternicze np. inicjały.

 Ważnym elementem wspierającym prezentacje danych i rozumienie 

przesłania są wykresy, nie mogą one jednak przekazywać informacji 

szczegółowych, w takich sytuacjach lepiej używać tabel. Sam wybór typu 

wykresu zależy od:

• rodzaju prezentowanych zmiennych np. zmienne w skali nominalnej takie 

jak kategorie lub porządkowe w szczególności dyskretne, czy ciągłe;

• wagi otrzymanych wyników, przy czym te o kluczowym znaczeniu  

dla prezentowanego zagadnienia lub przedstawionych badań powinny być 

podkreślone w sposób najbardziej wyraźny i przyciągający uwagę.

 Jednocześnie należy trzymać się zasady, że wykresy powinny być jak 

najprostsze, jak najbardziej przejrzyste i estetyczne.

 Projektując wykresy należy pamiętać, że niezależnie od ich liczby 

stanowią one razem pewną całość i jednocześnie powinny mieć wspólną, 

zintegrowaną szatę graficzną i informacyjną. W tym celu należy między innymi:

• w analogiczny sposób opisać przedstawiane wartości (oś x, y lub legenda);

• podać wartość istotności statystycznej (zwykle wyjaśnienie podaje się 

małymi literami poniżej wykresów);

• używać tego samego koloru dla tych samych grup lub zmiennych  

we wszystkich wykresach;
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• dostosować wykres do rodzaju danych statystycznych, które prezentujemy. 

Źródło: opracowanie własne

Tabela 1 Najczęściej stosowane rodzaje wykresów 

Kategoria 4 

Kategoria 3 

Kategoria 2 

Kategoria 1

Kategoria 1

Kategoria 1

Kategoria 2

Kategoria 3

Kategoria 4

Kategoria 2
Kategoria 3
Kategoria 4

Seria 1

Seria 1

Seria 2

Seria 3

Seria 3

Seria 2

Seria 1

 0

 1

 1

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 0  10  20

 2

 2

 3

 3

 4

 4

 5

Seria 2

Seria 3

Słupkowy 
służy przedstawieniu rozkładu
liczebności danych nominalnych lub
dyskretnych np. rozkład płci w
badanej grupie

Histogramy
to wygodna forma przedstawienia
rozkładu liczebności dla wybranej
zmiennej ciągłej np. liczba uczniów
sześcioletnich w klasie pierwszej

Liniowe
służą do przedstawienia zmiennych
ciągłych, zazwyczaj w czasie np. w
trakcie nauki szkolnej. Można na nich
przedstawić kilka grup zaznaczonych
różnymi kolorami.

Liczebności skumulowanej
pozwala na łatwą ocenę proporcji
danej grupy w stosunku do całej
próby badanej, a także na 
oszacowanie pozostałej części. 
Na przykład przy kilkustopniowej 
ocenie zmiennej (poziom poczucia 
sprawstwa, samoocena, postawa itp.) 

Kołowy
jest dobrą alternatywą dla wykresu
słupkowego, zwłaszcza gdy chcemy
przedstawić wartości względne np.
proporcje lub procenty
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 Pro jektu jąc wykresy 

warto zaplanować ich kolory 

tak, by pasowały do tła plakatu, i 

pozostałej grafiki, a jednocześnie 

wyraźnie odróżniały się i były 

czytelne.

 Ważną kwest ią  jest 

odpowiedni dobór wykresu. Tu 

prezentujemy tylko niektóre podstawowe informacje (Tabela 1). Szczegółowe 

wskazówki dotyczące właściwego doboru typu i rodzaju wykresu  

do przedstawianego materiału najłatwiej odnaleźć w podręcznikach statystyki6 

lub metodologii7.

 Tytuł wykresu powinien w sposób jasny i klarowny opisywać wykres, 

tak, aby można było go zrozumieć bez konieczności czytania całego plakatu. 

Może również zawierać bardzo zwięzły komentarz do wykresu.

 Opisy lepiej, w miarę możliwości, umieszczać poprzecznie, ponieważ 

opisy pionowe na plakacie są znacznie trudniejsze do odczytania (najlepiej 

ich unikać; dotyczy to też opisu osi Y). Lepiej również unikać dodatkowych 

linii, takich jak np. obramowanie legendy, czy obramowania pola wykresu.

 Projektując plakat warto również rozważyć posłużenie się zdjęciami  

lub innego rodzaju rycinami, które jeżeli są merytorycznie uzasadnione poprawią 

jakość (odbiór) plakatu. Format i koloryt ryciny i zdjęć oraz zastosowane 

elementy graficzne powinny być podporządkowane przekazywanej treści.

Na wykresach można oczywiście 
podać również dokładne wartości 

liczbowe, lub liczebność grupy, 
choć należy pamiętać o tym, że 

wszelkie podawanie dodatkowych 
informacji odbywa się kosztem 
przejrzystości wykresu – wybór 

należy więc dokładnie przemyśleć.

6 Np. S. Juszczyk, Statystyka dla pedagogów: zarys wykładu, Wyd. Marszałek, Toruń 
2002; G.A.Ferguson, Y.Takane Analiza Statystyczna w Psychologii i Pedagogice, PWN 
Warszawa 2009.
7 Np. W.P. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995.
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 Opis rycin powinien być zwięzły, jednak wystarczający do 

ich pełnego zrozumienia. Wybrane przez nas zdjęcia powinny 

być wystarczająco duże (powiększone) i dobrej jakości tak, aby 

kluczowe szczegóły były widoczne z odległości 2 metrów. zdjęcie 

najlepiej jest wykadrować i w ten sposób pozbyć się nieistotnych 

elementów zdjęcia. Inny sposobem podkreślenia elementów ważnych  

jest podkreślenie ich dodatkową strzałką, 

kółkiem lub linią w kolorze wyraźnie 

odróżniającym się od zasadniczego 

kolorytu ryciny. Warto pozostawić wokół 

zdjęcia lub rysunku wolny margines  

(ok. 1,2-2 cm), dzięki niemu nie 

będzie się ona zlewała z pozostałymi 

elementami plakatu.  

sZata GRafiCZNa plakatu
 Często placówka naukowa, czy instytucja posiada wzorzec graficzny 

plakatu (tło, układ plakatu, czcionki – kolor i wielkość , logo) i wtedy 

należy go zastosować. Jeżeli takiego wzorca nie ma, przy doborze szaty 

graficznej należy brać pod uwagę rodzaj i ilość materiałów, które mają się 

znaleźć na plakacie tak, aby jak najlepiej je wyeksponować. Podstawową 

zasadą powinno być: im bardziej różnorodny materiał, tym bardziej powinny  

być stonowane elementy graficzne.

 najlepiej (ale nie zawsze) jest wybrać jednolity i stonowany koloryt 

plakatu z wyraźnie skontrastowanymi elementami dotyczącymi treści plakatu. 

W wyborze tła mamy duża dowolność; może ono być ciemne lub jasne.  

nie powinno jednak stać się elementem przeważającym, który przeszkadza 

w odbiorze plakatu. Może natomiast wspierać jego odbiór wykorzystując  

np. symbolikę barw.

Należy pamiętać, że umieszczenie 
rycin/zdjęć pochodzących

 z literatury lub wykonanych
 przez osoby trzecie wymaga 

podania źródła, a w niektórych 
wypadkach również uzyskania 

zgody osoby bądź instytucji 
posiadającej prawa autorskie.   
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 zasadniczo tło powinno być 

jednolite i nie zawierać dodatkowych 

elementów graficznych. Jeżeli 

koniecznie chcemy umieścić jakiś 

element graficzny w tle (np. logo, znak 

wodny itp), to należy tę decyzję dobrze 

przemyśleć. najlepiej zastosować 

zasadę kontrastu i używać jasnego 

tła dla ciemnych zdjęć i ciemnego 

dla jasnych. Warto również wiedzieć, 

że najlepiej kontrastują barwy 

dopełniające, co jednak nie oznacza, 

że zawsze należy je stosować w takich parach. należy także pamiętać,  

że białe tło powoduje zmniejszenie efektu kolorów na zdjęciu; najbezpieczniej 

jest używać jasnoszarego (neutralnego) tła dla plakatów z kolorowymi 

zdjęciami. Dobierając kolory warto mieć na uwadze, że sesje plakatowe 

często odbywają się w pomieszczeniach oświetlonych silnym światłem 

jarzeniowym, które zmienia odbiór kolorów. W takiej sytuacji, jeżeli kolory 

zdjęcia są bardzo istotne dla przedstawienia wyniku, należy je skorygować 

dla takiego oświetlenia przed 

umieszczeniem ich na plakacie.  

W świetle jarzeniowym kolory 

mogą ulec wzmocnieniu, a wte-

dy jasne wysycone barwy (tzw. 

czyste kolory bez domieszki 

szarości) są nieprzyjemne w od- 

biorze. najlepiej więc takich 

czystych barw z koła barw unikać. 

Projektując tekst należy na jasnym 

Rys. 11 Koło barw: dopełniają się; 
czerwona - zielona, niebieska - 
pomarańczowa, żółta - fioletowa 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 12 Różne możliwości kontrastu tła, wybór 
jest również rzeczą gustu.
Źródło: opracowanie własne

tło plakatu

tło plakatu

tło plakatu

tło plakatu

tło plakatu
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tle używać czcionek ciemnego koloru i unikać ciemnego tła z dużą ilością 

jasnego tekstu. Ogólnie warto pamiętać, że cennym sprzymierzeńcem autora 

plakatu może okazać się barwa. Odpowiednia kolorystyka może znakomicie 

przyciągnąć uwagę widzów i podobnie jak grafika również kierować ją  

w te miejsca, na których autorowi najbardziej zależy.

 litERNiCtwo plakatu NaukowEGo
 Równie ważny jest dobór czcionki – kroju pisma. Czcionki należy 

wybierać takie, by były czytelne i przejrzyste. Liternictwo to trudna dziedzina. 

Kiedyś, gdy plakaty wykonywano ręcznie konieczne było staranne pisanie ich 

piórkiem lub rapidografem. Obecnie pracę tą wykonuje komputer i drukarka. 

Jednak kwestia właściwego doboru liter i ich układu jest bardzo ważna.

 Projektując plakat naukowy, warto jednak znać podstawy liternictwa, 

tak, aby poster był czytelny i przejrzysty.

 Kroje pisma dzielimy na jedno- i dwuelementowe. Krój jednoelementowy 

zwany również linearny to taki, w którym litery (i oczywiście wszystkie 

pozostałe znaki) są zbudowane z kresek tej samej szerokości. Przykładami 

takiego kroju są egipcjanki, Helvetica, Arial, Tahoma. Krój dwuelementowy 

natomiast, w odróżnieniu od jednoelementowego, tworzą linie rózniące 

się szerokością, np. wszystkie pionowe są innej szerokości niż poziome,  

Rys. 13 Podstawowe terminy w liternictwie.
Źródło: opracowanie własne

majuskuła (duża litera)

wysokość x

szeryf

wydłużenie
górne

wydłużenie
dolne

Spacja (odstęp międzyznakowy) minuskuła (mała litera) 

leading

linia górna pisma
linia bazowa 
linia dolna
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lub szerokość tych kresek zmienia się płynnie, dowolnie według uznania ich 

projektanta. Przykładami takiego kroju są Clarendon, Times new Roman.

 Przy określaniu krojów pisma, często stosowane są, pochodzące 

z języka francuskiego, określenia: serif oraz sans serif. Pierwsze oznacza 

szeryfy, a drugie bez szeryfów. Szeryfy to ozdobne, krótkie kreski stosowane w 

wielu krojach pisma do zwiększenia dekoracyjności, jak również świetlistości 

i elegancji danej czcionki. nawiązują one do klasycznych krojów liter. Szeryfy 

są to zazwyczaj poziome kreski będące stopkami liter, ale mogą występować 

również w innych miejscach znaków. Jeżeli dane litery zostały zaprojektowane 

z wykorzystaniem szeryfów, to są one konsekwentnie stosowane w całym 

zestawie znaków pisarskich, a w szczególności leżą one we wszystkich 

znakach na tej samej linii. Pismo szeryfowe wywodzi się od kutych  

w kamieniu napisów starożytnego Rzymu, a szeryfy i zróżnicowane grubości linii 

symbolizują ślad dłuta kamieniarskiego. Krój pozbawiony szeryfów nazywamy 

bezszeryfowym. Szeryfy są co prawda ozdobnikami, ale nie zmienia to faktu, 

że szeryfowe kroje pisma należą do podstawowych fontów, stosowanych 

w bieżącej pracy do łamania tekstu, na równi z bezszeryfowymi. zarówno 

fonty jedno- jak i dwuelementowe mogą być szeryfowe lub bezszeryfowe, 

ale konkretny font tylko: szeryfowy lub bezszeryfowy (i tak samo: jedno-  

lub dwuelementowy).

Rys. 14 rodzaje czcionek – krojów pisma , przykłady.
Źródło: opracowanie własne

  jednoelementowe

  dwuelementowe

szeryfowe bezszeryfowe
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 Przyjmuje się, że tekst jednolity łatwiej czyta się jeśli jest wydrukowany 

krojem szeryfowym dwuelementowym. Tekst na ekranie lepiej czyta się 

wyświetlony krojem bezszeryfowym. Również duże napisy (np. na bannerach) 

lepiej drukować krojem bezszeryfowym. z tego względu najczęściej teksty 

drukujemy czcionkami szeryfowymi, zwykle dwuelementowymi, a nagłówki 

i tytuły raczej czcionkami bezszeryfowymi. nie jest to jednak reguła,  

a raczej tendencja. Dla czytelności napisu ważne jest również spacjowanie, 

czyli rozmieszczanie liter w odpowiednich odległościach. Odstępy między 

wyrazami, czyli tak zwane światło międzywyrazowe, powinny być wyraźnie 

większe niż między literami, ale nie powinny być dużo większe niż litera „o” 

w danym kroju pisma. natomiast interlinie, czyli odstępy między wierszami 

zależą od:

• długości wiersza – czym dłuższy wiersz, tym większa interlinia;

• grubości liter – im ciemniejsza wstęga napisu, tym mniejsze interlinie;

• rodzaju liter – mały odstęp przy minuskule i większy przy majuskule.

 Interlinie nie powinny być mniejsze od światła międzywyrazowego  

i większe niż wysokość liter użytych w napisie. Przenosząc to na praktykę 

działania należy stwierdzić, że zazwyczaj same litery powinny mieć wysokość 

przynajmniej 1 cm, wtedy są czytelne z odległości 2 metrów. najważniejszy 

tekst warto zaznaczyć poprzez wytłuszczenie albo kursywę. na plakacie 

lepiej nie używać podkreśleń.

 Ważnym elementem graficznym na plakacie jest również logo instytucji, 

którą reprezentuje autor. Logo najczęściej umieszcza się w górnym prawym 

lub lewym rogu, aczkolwiek nie ma jednoznacznych reguł. Może się również 

zdażyć, że umowy zobowiązują nas do umieszczenia jeszcze innych znaków 

graficznych np. sponsora lub patrona. należy wtedy wyraźnie oznaczyć  

do kogo należy logo i w jakim charakterze występuje dana instytucja. Byłoby 

nieporozumieniem, gdyby okazało się, że mleczarnia w Grodzisku (producent 
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znakomitego sera białego) prowadziła 

badania z zakresu poczucia 

podmiotowości nastolatków, chociaż 

ta znakomita firma mogłaby takie 

badania sponsorować.

 Mówiąc o szacie graficznej 

warto podkreślić, iż dobrze jest  

w swoich plakatach, prezentacjach 

i różnego rodzaju wizualizacjach 

trzymać się jednego wzorca/szaty 

graficznej, aby były one łatwo 

rozpoznawalne i wiązane z autorem. 

Może być to ulubiona kolorystyka, 

motywy graficzne, czcionka itp. Dzięki 

temu prezentacje danego autora są 

łatwo rozpoznawalne w środowisku  

i wiązane z jego osobą.

kompozycja całości
 Łącząc wszystkie kwestie związane z projektowaniem plakatu należy 

opowiedzieć o jego ogólnej kompozycji. Jest ona ważnym elementem 

decydującym o jego ogólnym odbiorze. Dlatego przygotowując plakat należy 

starannie przemyśleć jego kompozycje.

Podobnie jak dla stron internetowych, tak i dla plakatów naukowych istnieje 

swoisty „eye cracking”, najogólniej mówiąc przyjęty w danej kulturze sposób 

oglądania i czytania stron internetowych, plakatów itp. Warto jest zanalizować 

to, projektując plakat i starać się uwzględnić sposób, w jaki odbiorcy oglądają 

wzrokiem treści plakatu, kluczowe i atrakcyjne treści umieścić tam, gdzie 

spoglądają najczęściej, podkreślić te elementy, które przyciągają uwagę 

Rys. 15 Karykatura przedstawiająca
autora: staram się ją umieszczać
w swoich prezentacjach, książkach itp
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odbiorcy i uwzględnić te części strony, których odbiorcy nie  zauważają w ogóle. 

Istnieją swoiste sposoby przesuwania wzroku po czytanym tekście. zależy to 

od języka, w którym większość ludzi czyta. W języku angielskim, czy polskim, 

to jest od góry do dołu oraz od lewej do prawej. nie należy zatem stosować 

organizacji tekstu sprzecznej z naturalnymi przyzwyczajeniami czytelnika.  

To utrudnia odbiór, rodzi nieporozumienia, a nawet przekłamania. Źle czyta się 

na stojąco duże płaszczyzny tekstu. z tych względów pola tekstowe powinny 

być niezbyt duże, podzielone śródtytułami (nagłówkami) i należy je oddzielać 

odstępami. najlepiej, by były zorganizowane w kolumnach. Prezentowane 

już były przykłady kompozycji nieudanych. Przykład (rysunek 16) kompozycji 

uwzględniającej przyzwyczajenia odbiorców.

Rys. 16 Prezentowany 
układ uwzględnia 

zwyczajowy sposób 
czytania „eye 

cracking” odbiorców 
angielskich i polskich. 

Strzałki wskazują na 
wędrówkę wzroku, 
a liczby kolejność 

czytanych akapitów.
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  nagłówki ułatwiają wyszukiwanie interesujących treści. Kluczowe 

informacje (streszczenie i wnioski) powinny zostać oznaczone większym 

nagłówkiem i umieszczone w miejscu, gdzie najczęściej pada wzrok 

potencjalnych czytelników.

 Oczywiście dobrze jest zilustrować swój plakat. Ułatwia to jego odbiór 

i czyni go atrakcyjniejszym dla oka (o czym już było napisane). Planując 

jednak rozmieszczenie bloków tekstu i grafiki warto mieć na względzie pewną 

równowagę kompozycji. najlepiej, gdy układ elementów bloków tekstu  

i grafiki plakatu jest bliski symetrii. Daje to czytelnikowi poczucie równowagi  

i porządku w prezentowanym materiale. Ma dobry wpływ na pierwsze 

wrażenie i odbiór całości przygotowanego przekazu. Warto wskazać kilka 

takich przykładów.

Rys. 17 Układ 
trzech kolumn z 
wykorzystaniem 
grafiki i znakiem 
graficznym w tle.
Źródło: opracowanie 
własne.
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 Rysunek 17 prezentuje propozycję układu z zastosowaniem dwóch 

elementów graficznych. Wyraźny tytuł i stopka zwierająca kontakt do autorów. 

Tekst został podzielony na mniejsze paragrafy i ułożony w trzech kolumnach. 

Wzbogaca go centralnie ułożona grafika. Układ został przygotowany tak,  

by był bliski symetrii.  

Rys. 18 Układ 
trzech kolumn z 
wykorzystaniem 

grafiki - inna 
propozycja.

Źródło: 
opracowanie 

własne.
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 Prezentowane przykłady mogłyby sugerować konieczność stosowania 

trójdzielnego podziału kolumn w tekście. Oczywiście nie jest to obowiązkowe. 

Poniżej prezentowany układ stosuje podział na dwie kolumny. Jednocześnie 

grafika ułożona zgodnie z symetrią wzdłuż linii ukośnej pozwala na utrzymanie 

równowagi i jednocześnie czyni kompozycję lżejszą. Jednocześnie w plakacie 

zastosowano dodatkowe wyróżniki dla streszczenia i wniosków. 

 naruszenie równowagi w plakacie, nadmierne rozbudowanie 

elementów lub ułożenie wszystkich grafik po jednej stronie robi bardzo  

złe wrażenie wzrokowe, co skutkuje tym, że odbiorcy mniej chętnie 

podchodzą do takiego plakatu. Trudniej się je czyta i analizuje, zwłaszcza, 

jeżeli wszystkiemu towarzyszy wrażenie chaosu.

Rys. 19 Układ 
dwóch kolumn z 
wykorzystaniem 
grafiki inna 
propozycja.
Źródło: opracowanie 
własne.
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  Omówione dotychczas przykłady nie uwzględniły jednak ważnego 

elementu prezentacji plakatowej jakim jest barwa. Ogólne zasady związane 

z wyborem tła i kontrastem (w wyborze) omówione zostały wcześniej. Warto 

jednak pamiętać, że stosowanie koloru pozwala na tworzenie ciekawych 

akcentów kolorystycznych, podkreślanie treści, jak również oddziaływanie  

na emocje odbiorcy.

Rys. 20 
Prosty układ 

kolorystyczny 
plakatu.

Źródło: 
opracowanie 

własne.
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 Prezentowany przykład ilustruje proste wykorzystanie kolorów. 

Spokojne, chłodne barwy dobrze skontrastowany kolor tła z kolorystyką 

nagłówków dobrze harmonizują z symetryczną, zrównoważoną kompozycją. 

Proponowany układ pionowy jest popularny w europie i w niej najczęściej 

spotykany. 

 Kolejny przykład wykorzystuje barwy ciepłe i zieleń, która jest  

tu kontrastującym tłem.

Rys. 21 
Prosty układ 
kolorystyczny 
plakatu.
Źródło: 
opracowanie 
własne.
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 Wyraźnie uwidoczniony tytuł zapisany jasnym ciepłym kolorem  

na chłodnym tle. Logo wyraźnie widoczne, co pozwala na łatwą identyfikacje 

autora i jednostki afiliującej. Kontakt dobrze uwidoczniony.

 Ta przykładowa propozycja znakomicie może posłużyć praktycznie 

każdej prezentacji naukowej. nie ma na niej żadnych grafik, które sugerowałyby 

profil prezentowanych badań lub rozważań.

 Warto jednak rozważyć inne przykłady. Układ plakatu przedstawionego 

poniżej został przygotowany z myślą o jakimś dużym badaniu. Żywa 

kolorystyka powinna przyciągnąć widzów, a połączone z nią elementy grafiki 

kierują uwagą czytelnika i wspomagają interpretację badań.

Rys. 22 
Prosty układ 

plakatu z logo 
sponsora.

Źródło: 
opracowanie 

własne.
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 Całość tekstu podzielona na małe partie opatrzone śródtytułami, 

wyraźnie skontrastowanymi z tłem. Ważne informacje dotyczące autora, 

jego afiliacji, kontaktu z nim zawarte w stopce plakatu ale wyraźne i czytelne 

(widoczne z daleka). 

 Jak widać, odpowiedni dobór kolorów i znaków graficznych może 

pomóc w orientacji i ułatwić odbiór. Tu (rys. 22) widzimy strzałkę, która 

kieruje uwagę czytelnika od abstraktu do miejsca, które zwykle jest czytane 

pobieżnie, ale zdaniem autora plakatu, ten fragment abstraktu jest powiązany 

właśnie z metodami. Klamry natomiast mogą wskazywać komentarze  

do poszczególnych partii wyników, co ułatwia ich interpretacje.

 niekiedy badania, które pragniemy przedstawić były sponsorowane 

przez jakąś firmę, urząd (np. samorząd), instytucję (fundację) lub odbywały  

się pod patronatem (np. wojewody). zwyczajowo umieszcza się informacje 

Rys. 23 Przykłady kolorystyki plakatów, które były dobrze ocenione pod 
tym względem w różnych miejscach i prezentują różne obyczaje naukowe 
i dyscypliny nauki. Źródło: komunikaty pokonferencyjne
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na ten temat. niekiedy warunki i określone sposoby umieszczenia takich 

informacji precyzuje umowa sponsorska lub patronacka. Prezentowany 

przykład jest takim właśnie przypadkiem. z plakatu łatwo się można 

dowiedzieć, ze badania dotował Urząd Miasta Warszawy (rys 22).

 Sam układ kompozycji plakatu jest zbliżony do poprzedniego 

przykładu. Tym razem w centrum umieszczono rycinę ilustrującą. Użyto 

również tła, które imituje fakturę. na tym plakacie obok nazwiska autora 

umieszczono jego zdjęcie, co jest praktykowane dość często, zwłaszcza na 

konferencjach, w których autorzy nie prezentują osobiście swoich plakatów. 

Ułatwia to ich identyfikacje i możliwość podjęcia rozmowy np. w przerwie.

 należy zaznaczyć, że właściwy dobór koloru i kompozycji plakatu 

warunkuje również obyczaj panujący w danym środowisku naukowym 

organizującym sesje. Tu (rys 23) przedstawiam plakaty, które w różnych 

miejscach były wysoko ocenione, a jakże różne kolorystycznie i kompozycyjnie.

 na różnych konferencjach naukowych plakaty są oceniane, 

wyróżniane, a nawet publikowane. Czasem jest powoływane specjalna 

komisja, a niekiedy oceny dokonują wszyscy uczestnicy konferencji. 

Ocenie podlega, oczywiście, przede wszystkim wartość informacyjna  

i naukowa plakatu, jednak zawsze uwzględnia się również estetykę i sposób 

przedstawienia komunikatu. 

 Różne zestawienia kolorystyczne i wykorzystanie grafiki lub tabel 

i wykresów pozwalają osiągnąć różne efekty. Warto z takimi pomysłami 

eksperymentować. Obok prezentujemy taki właśnie pomysł. niekiedy 

oryginalny pomysł graficzny bardzo pomaga ciekawym badaniom, którymi  

w normalnych warunkach niewiele osób by się zainteresowało ze względu  

na rzadko uprawianą subdyscyplinę lub niewielką liczbę specjalistów  

w danym zakresie. 

 nietypowy obraz przyciągnie uczestników sesji plakatowej i wzbudzi 

ich zainteresowanie, podobnie jak atrakcyjne opakowanie przyciąga  
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i wzbudza zainteresowanie klienta. Wynika to z powszechnie znanej, chociaż 

rzadko uświadamianej sobie, teorii atrybucji. Trzeba jednak pamiętać,  

że nie atrakcyjne opakowanie, ale jego zawartość, treść, jej aktualność 

i odkrywczość stanowi najważniejszą przesłankę w ocenie wartości 

plakatu. Jednocześnie warto pamiętać, że nawet najciekawsze odkrycie 

naukowe przedstawione w mało ciekawy i nieatrakcyjny sposób może 

pozostać niezauważone, podobnie jak nie spróbujemy dania, które wygląda 

nieapetycznie, nawet jeżeli jest najsmaczniejsze (i to niekiedy nawet,  

gdy wiemy, że jest dobre).

Rys. 24 Prosty 
układ plakatu z 
logo sponsora.
Źródło: 
opracowanie 
własne.
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 Omawiając ten przykład warto zwrócić uwagę na kompozycje ukośne, 

które dodają wprawdzie lekkości i zwykle przyciągającą uwagę, ale mogą 

powodować chaos, dlatego, jeżeli chce się je zastosować, należy to czynić 

ostrożnie i dobrze przemyśleć wszystkie elementy.

plan przygoTowań
 Ważnym czynnikiem determinującym sukces na konferencji plakatowej 

jest właściwe planowanie. Jak wskazuje praktyka, na sukces wpływa nie 

tylko dobre zaprojektowanie plakatu, ale również konstruktywne, racjonalne  

i skuteczne planowanie pracy i przygotowań do samej konferencji.

 niezależnie od wielu różnych czynników pamiętać należy,  

że podobnie jak referat, czy komunikat, również plakat jest formą wystąpienia 

naukowego. Dlatego też, kluczowym jest tu określenie - sprecyzowanie 

wiadomości naukowej, jaką autor ma do przekazania na konferencji. zanim 

więc przystąpimy do jakichkolwiek działań, należy wyraźnie sformułować 

informację, którą chcemy przekazać. Gdy to uczynimy wszystko,  

co będzie umieszczone na plakacie powinno dotyczyć tej właśnie wiadomości  

lub powinno być z nią ściśle związane, np. ilustrować ją, dowodzić 

postawionego twierdzenia itp. Oczywiście należy to starannie przygotować.

 Same przygotowania należy rozpocząć od ustalenia wymagań, jakie 

powinien spełniać plakat. Warto w tym celu odwiedzić witrynę internetową 

konferencji lub w inny sposób skontaktować się z jej organizatorami. Trzeba 

ustalić wszystkie warunki, jakie stawiają plakatowi organizatorzy; między 

innymi dowiedzieć się, jak duży może być plakat, czy i jaki format powinien 

posiadać, czy są jakieś ograniczenia dotyczące edycji (np. dopuszczone 

lub wskazane kroje czcionek, czy plakat musi być drukowany, czy jest 

możliwość umieszczenia dodatkowych elementów ekspozycji itp.). Warto 

również dowiedzieć się, w jakich warunkach plakat będzie eksponowany.  

Te ustalenia pozwolą na określenie, co można zmieścić oraz co musimy 
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opuścić ze względu na brak miejsca lub warunków ekspozycyjnych.

 Kolejnym ważnym elementem przygotowań jest ustalenie ile mamy 

pieniędzy na przygotowanie plakatu i udział w konferencji. Określenie budżetu 

pozwoli na wybór techniki, w której przygotujemy plakat, w szczególności 

rodzaju druku i papieru, na jakim zostanie on przygotowany. Determinuje 

to możliwość stosowania różnych efektownych elementów np. podkładu  

z pianki, iluzji przestrzeni, druku punktowego itp.

 Ważnym elementem przygotowań, zwłaszcza jeżeli plakat jest dziełem 

zespołu, będzie ustalenie etapów i harmonogramu. Taki harmonogram  

to swoiste ułożenie kamieni milowych na drodze od powzięcia decyzji  

o udziale w konferencji plakatowej do prezentacji plakatu w trakcie sesji.

 Oczywiście pierwszym etapem będzie tworzenie projektu plakatu,  

w którym kluczowe będzie określenie przekazu, który chcemy w nim zawrzeć.

Może to również być przyszły abstrakt naszego plakatu. Kolejnym etapem 

jest tworzenie i edycja pierwszej wersji plakatu, w tym czasie zbieramy 

również materiał ilustracyjny, możemy również skonsultować się z grafikiem. 

Po przygotowaniu pierwszej wersji (zazwyczaj jeszcze tylko cyfrowej) warto 

poddać go weryfikacji np. kolegów, doświadczonego profesora lub kogoś, 

kto brał już udział w tej lub podobnych konferencjach. na tym etapie należy 

koniecznie dokonać korekty językowej, przez osobę, która bardzo dobrze 

zna język, w którym przygotowujemy plakat. Ważnym jest nie tylko samo 

posługiwanie się językiem, trzeba pamiętać, że naszą pracę kierujemy  

do kolegów naukowców, język, w którym będzie wykonana powinien być 

więc staranny (na pewno nie może być gwarą – chyba że to taki zabieg 

stylistyczny). Ważna jest więc nie tylko ortografia, ale również styl tekstu.

Po przeprowadzeniu konsultacji i korekt dokonujemy sugerowanych zmian, 

które uznamy za słuszne. Warto podkreślić, że plakat jest dziełem autora 

lub autorów i to, co na nim zostanie umieszczone powinno zgadzać się  

z ich przekonaniami i poglądami. Oczywiście są takie elementy, które możemy 
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być zobowiązani umieścić na plakacie np. logo sponsora lub uczelni, jednak  

w kwestiach naukowych to autor plakatu powinien być przekonany  

o potrzebie lub celowości umieszczenia na plakacie każdego z elementów 

stanowiących informację naukową.

  następnie warto poddać plakat ponownej ocenie i dokonać 

ewentualnych korekt. Poddanie swojej pracy dwukrotnej ocenie jest zabiegiem 

celowym. Dobrze, by grupa oceniająca plakat za drugim razem miała nieco 

odmienny skład, ale nie była całkowicie odmienna. Autor zazwyczaj jest 

bardzo przywiązany do swojego dzieła, dlatego obejrzenie go przez osoby 

z zewnątrz pozwala na pewien dystans i wyłapanie błędów językowych lub 

niezręczności zarówno w tekście jak i grafice. zazwyczaj ten etap kończymy 

wydrukowaniem (lub przygotowaniem) ostatecznej wersji plakatu.

 Ostatnimi etapami i bardzo ważnym etapem przygotowań 

Tab. 2 Propozycja planu przygotowań

Źródło: opracowanie własne na podstawie Hess G, Tosney K, 
Liegel L. Creating Effective Poster Presentations- An Effective 
Poster (strona internetowa),Uniwersytet Północnej Karoliny, 
2013 r. http://www.ncsu.edu/project/posters/index.html

Kiedy
0

-1 Tydzień

-2 Tygodnie

-3 Tygodnie

-4 Tygodnie

Prezentacja plakatu na konferencji

Tworzenie i edycja pierwszej wersji 
plakatu
Tworzenie zarysu (projektu) plakatu
Definiowanie wiadomości

Dokonywanie sugerowanych zmian
Poddanie plakatu weryfikacji
(ocena kolegów profesora i tp.)

Ponowna ocena i ewentualne 
dokonywanie korekt, wysyłanie 
plakatu na konferencję
(ewentualne zawożenie)

Co
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jest dostarczenie plakatu na konferencję (ewentualne zawożenie 

go) i umieszczenie go na miejscu prezentacji. Ważnym jest takie 

przetransportowanie plakatu, by nie uległ on zniszczeniu lub uszkodzeniu. 

Dotyczy to zwłaszcza plakatów wykorzystujących instalacje przestrzenne, 

podkładki itp. Trzeba mieć świadomość, że treści prezentowane na 

pogniecionym lub zniszczonym plakacie mogą być mniej czytelne, a na 

pewno gorzej się prezentują. Organizatorzy konferencji mogą nie dopuścić 

do prezentacji uszkodzonego plakatu. Warto również zobaczyć miejsce 

prezentacji, w szczególności ważne jest oświetlenie, ale także dobre i 

staranne umieszczenie plakatu. z tych względów lepiej, gdy autor uczestniczy  

w zawieszeniu plakatu, chociaż nie zawsze jest to możliwe.

 nasze przygotowania wieńczy prezentacja plakatu na konferencji.  

O tym etapie przygotowań więcej informacji można odnaleźć  

w następnym rozdziale. Warto dodać, że udział autora w konferencji może 

być bardzo ważną rzeczą i jest wskazany z wielu względów, chociaż  

nie wszyscy organizatorzy tego wymagają.

 Przygotowując plakat do konferencji trzeba również pamiętać, że 

każda konferencja, podobnie jak każda informacja naukowa są inne. naszym 

przygotowaniom będą również towarzyszyć różne warunki, dające z jednej 

strony dodatkowe możliwości ale także stawiające nietypowe ograniczenia. 

zawsze należy to brać pod uwagę i z tych względów planowanie nasze 

powinno być elastyczne i na bieżąco aktualizowane i modyfikowane.

pRZyGotowaNiE pREZENtaCJi  
plakatu Na sEsJi plakatowEJ.
 Różnie bywa na różnych konferencjach. zdarzają się takie, na których 

plakaty są właściwie tłem, dekoracją, niekiedy jakoś podsumowywaną. zwykle 

jednak konferencje, na których proponuje się sesje plakatowe, wyglądają nieco 

inaczej. na niektórych przygotowuje się specjalne sale lub aule, w których 
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na odpowiednich stojakach prezentowane są plakaty. zazwyczaj w takiej 

sytuacji organizatorzy ogłaszają również wymagania dotyczące plakatów.  

Dotyczą one formatu, zakresu lub zakresów tematycznych, niekiedy również 

dopuszczonych czcionek lub elementów obowiązkowych. W wymaganiach 

jest zwykle określane kto będzie umieszczał (zawieszał) plakat organizatorzy, 

czy autorzy. zawsze należy staranie zapoznać się z wymogami i być do ich 

realizacji przygotowanym. niektóre konferencje dają autorowi dużą swobodę, 

a nawet umożliwiają tworzenie małych wystawek przed plakatem. Mogą one 

bardzo uatrakcyjnić pokaz jak również uczynić go pełniejszym.

 niektóre sesje przewidują obecność autorów przy plakatach. W takiej 

sytuacji należy być przygotowanym, że pozostali uczestnicy oglądający 

plakaty mogą zadawać pytania związane z prezentowanymi badaniami, 

prosić o ich szczegóły, na które nie ma miejsca na plakacie. niekiedy pytania 

mogą dotyczyć źródeł inspiracji. Jest to dobra okazja do poznania wielu 

ciekawych ludzi i dobrego zaprezentowania się w środowisku. zwykle jest 

tak, że obecność autorów przy plakatach jest oczekiwana przez jakiś czas 

sesji, a później również autorzy mogą swobodnie oglądać plakaty kolegów.

 na różnych konferencjach naukowych plakaty są oceniane, wyróżniane, 

a nawet publikowane. Czasem jak to już wspominałem organizatorzy powołują 

komisję (złożoną nie tylko z ekspertów danej dziedziny, ale również plastyków), 

która dokonuje szczegółowej oceny plakatów (również ich jakości estetycznej). 

niekiedy oceny plakatów dokonują wszyscy uczestnicy konferencji, wtedy 

poza naukową wartością istotnym elementem jest wrażenie jakie on robi  

np. łatwość odbioru itp. niezależnie od sposobu, ocenie podlega oczywiście 

przede wszystkim wartość informacyjna i naukowa plakatu, jednak trudno 

sobie wyobrazić pominięcie estetyki i sposób przedstawienia jako istotnych 

elementów komunikatu jakim jest plakat.

 Warto to raz jeszcze podkreślić, iż trudno jest sobie nawet wyobrazić 

plakat idealny. W moim przekonaniu takich uniwersalnych i idealnych 
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plakatów nie ma. W każdym posterze można odnaleźć mocne i słabe 

strony. Wielkie znaczenie ma trafienie w swoistą kulturę plakatu naukowego 

panującą w danym środowisku – pewien obyczaj przygotowania i prezentacji 

plakatu. Kluczowym wydaje się doskonalenie techniki prezentacji plakatowej. 

Istotą takiego doskonalenia się w tworzeniu plakatów będzie zachowanie 

stron mocnych i systematyczne doskonalenie tych aspektów przygotowania 

plakatu, w których jeszcze nie jesteśmy dobrzy.

 niezależnie od oficjalnych nagród lub wyróżnień ważne są opinie  

i kontakty jakie mogą i powinni przy okazji takiej sesji uzyskać jej uczestnicy 

oraz wrażenie jakie zabiorą oni na temat twojej pracy naukowej. Plakat staje 

się w tej sytuacji ważnym medium komunikacji ze światem nauki.

 Dobre przygotowanie do sesji plakatowej pomaga w prezentacji 

dorobku naukowego jak również wspiera nawiązywanie kontaktów  

i zawiązywanie więzi między pracownikami naukowymi, co sprzyja rozwojowi 

nauki.

Rys. 25 Sesja posterowa na konferencji studenckiej. Źródło: 
http://annual.ametsoc.org/2012/index.cfm/programs-and-
events/poster-viewings/student-conference-poster-session/
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ostatNi sZlif
 Kiedy zbudujesz już cały plakat i opadną pierwsze twórcze emocje 

wydrukuj go w formacie A4. zazwyczaj plakat A1/A2 wydrukowany  

w formacie A4 powinien być czytelny z bliska (tak jak pismo). Obejrzyj go 

 i odpowiedz sobie na pytania:

• Czy plakat przyciąga uwagę widza;

• Czy jest czytelny (będzie czytelny z odległości metra);

• Czy grafiki, wykresy i inne elementy plastyczne zwiększają efekt wizualny  

i poziom czytelności; 

• Czy plakat jest schludny i atrakcyjny dla oka;

• Czy treści są prezentowane jasno i możliwie łatwe do zrozumienia;

• Czy odbiorcy zapamiętają treści, na które patrzą;

• Czy odbiorcy zobaczą, jakie jest znaczenie prezentowanych treści;

• Czy plakat jest wolny od zbędnych szczegółów.

 zastanów się, czy te szczegóły, które jeszcze Cię nie zadowalają można 

jakoś poprawić. Popraw je. Jeżeli nie, to może uda się je jakoś zniwelować 

samą prezentacja plakatu (zależy to od warunków i zasad prowadzenia sesji). 

Przygotuj się i postaraj opanować nerwy. Kilku zdań (2-3) o twoim badaniu 

i prezentowanym plakacie naucz się na pamięć. na pewno wszystko wiesz 

o swoim badaniu, jednak w chwilach stresujących człowiek ma kłopot  

z zebraniem myśli, dlatego warto mieć taką chwilę na opanowanie emocji.

 Specjaliści8 nieco złośliwie doradzają, że jeżeli masz słaby plakat  

i niewiele do powiedzenia to zawsze możesz postawić przed nim cukierki lub 

ciasteczka i w ten sposób przyciągać publiczność.

 Doświadczenie uczy jednak, że pracowitość i dobre przygotowanie 

pozwala na efekt znacznie lepszy niż wabienie publiczności cukierkami. 

Potrzebny jest tylko zapał i chęć wzajemnego dzielenia się swoją wiedzą  

z innymi.

8 Hess G, Tosney K, Liegel L. Creating Effective Poster Presentations- An Effective Poster 
(strona internetowa),Uniwersytet Północnej Karoliny, 2013 r. http://www.ncsu.edu/project/
posters/index.html
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Cyberprzestrzeń i światy wirtualne – 
analiza przypadku z jednej konferencji
Marek Siwicki

Dobry przykłaD
 Przykładem konferencji, którą warto będzie w przyszłości wybrać to 

„Cyberprzestrzeń i światy wirtualne, konsekwencje osobowe, społeczne 

i kulturowe”, która została zorganizowana po raz pierwszy w Akademii 

Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie 24 kwietnia 2014. Dlaczego ta 

właśnie? Ano wybraliśmy ją jako propozycję z kilku co najmniej powodów. 

Przede wszystkim zdecydował fakt, że była na APSie – najstarszej uczelni 

pedagogiczne w Polsce, założonej w roku 1922, zajmującej się edukacją 

medialną w różnych aspektach. A ma to związek z plakatem jako takim, który 

jest wszak elementem oddziaływań w sferze wychowania do mediów - jako 

forma wypowiedzi, zapowiadającej film chociażby. Konferencja w APSie miała 

zasięg ogólnokrajowy i została wyznaczona w Warszawie, miejscu centralnym 

w stosunku do innych ośrodków akademickich zajmujących się pedagogiką 

medialną w kraju, aspirującą – zgodnie z zamysłem organizatorów, na główne 

w Polsce miejsce corocznych spotkań i wymiany myśli oraz konfrontacji 

dokonań naukowych. Wszystko, co cenne znajdzie się w wydawnictwach 

pokonferencyjnych, zaś najbardziej wartościowe tematy w powołanym 

równolegle czasopiśmie internetowym o międzynarodowym zasięgu  

i wydawanym w języku angielskim.

 zamysł konferencji powstał w pełnej pomysłów głowie prof. dr hab. 

Macieja Tanasia, kierownika zakładu edukacji Medialnej oraz dziekana 

Wydziału Pedagogicznego APS. Profesor współrealizował przygotowanie 

konferencji wspierając zespół swojego zakładu: prof. Józefa Bednarka 
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oraz dr Annę Andrzejewską i dr Sylwię Galanciak, a także doktorantów  

i studentów zachęconych do wykonania różnych zadań w zamian na certyfikat, 

potwierdzający pomoc w organizacji. Konferencja była jednodniowa, więc 

logistycznie niełatwa, zważywszy, że zgromadziła najwybitniejsze postaci  

ze wszystkich najważniejszych ośrodków akademickich zajmujących się 

mediami z Polski – niemal 100 osób. Obrady toczyły się w kilku panelach. 

O konferencji tak oto pisał na swoim blogu profesor Bogusław Śliwerski: 

„Szczególny wymiar akademickiej debacie nadali wybitni specjaliści, nie tylko  

z nauk pedagogicznych, ale i nauk współdziałających, w tym nauk technicznych, 

nauk o sztuce, nauk o zarządzaniu i ekonomicznych. na jednodniową sesję 

przybyli eksperci od mediów, cyberprzestrzeni, cyberkultury, pedagogiki 

kultury, pedagogiki szkolnej, psychologii mediów, itp. jak i profesorowie: Henryk 

Depta, Włodzimierz Gogołek, Maryla Hopfinger, Jan Madey, Janusz Morbitzer, 

Stanisław Juszczyk, ks. Janusz Miąso, Ryszard Pęczkowski, Maciej M. Sysło, 

Mirosława Wawrzak-Chodaczek oraz wielu młodych naukowców całego 

kraju. Całość debaty otworzył J.M. Rektor prof. APS dr hab. Jan Łaszczyk, 

a wsparli znaczenie problematyki cyberprzestrzeni w edukacji przedstawiciele 

centralnych urzędów władz państwowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

narodowego oraz Ministerstwa edukacji narodowej”9.

9 http://sliwerski-pedagog.blogspot.com (dostęp:25.04 2014)

Profesorowie 
dyskutują 

na sesji 
plakatowej.
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plakatowaNiE Na EkRaNiE
 Dopełnieniem konferencji była ekspozycja plakatów. Raz, jako forma 

klasycznej prezentacji naukowej, ale w przypadku tej konferencji, jako okazja 

do posłużenia się plakatem jako elementem, który miał uświetniać wizualnie 

- ilustrować. Postawienie takiego celu sesji plakatowej spowodowało 

odpowiedni cykl przygotowań. Po pierwsze uczestnicy konferencji otrzymali 

możliwość przygotowania i zaprezentowania plakatu w związku z niezwykle 

bogatym programem konferencji i brakiem możliwości wystąpienia  

w odpowiednim panelu. z tego rodzaju formy aktywności skorzystało 

kilkanaście osób - na przykład trzech doktorów z Uniwersytetu Śląskiego, czy 

dwóch doktorantów APS. największą liczbę plakatów – niemal ponad pół setki, 

zaprezentowali studenci, bo taki był też zamysł organizatorów konferencji.  

Po wstępnej selekcji do zaprezentowania podczas konferencji zakwalifikowano 

i pokazano 40 plakatów.

Profesorowie w trakcie zwiedzania wystawy.
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plakaTowy zawróT głowy
 znaczny udział plakatów w wykonaniu studentów był efektem 

pracy na zajęciach w dwóch warszawskich uczelni pedagogicznych: 

Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalności edukacja zdalna z grafiką 

komputerową oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej związku nauczycielstwa 

Polskiego: menedżer i animator kultury. Prowadzący ćwiczenia zaproponowali 

otóż studentom wykonanie pracy zaliczeniowej w formie plakatu o treści 

związanej z tematyką konferencji „Cyberprzestrzeń i światy wirtualne, 

konsekwencje osobowe, społeczne i kulturowe”. Plakat miał mieć cechy 

postera naukowego, akcent na cechy znaczył, że tak postawiony temat nie 

miał w zamyśle rozprawienie się z nim w sposób w pełni naukowy, bo dla 

studentów mogło to jeszcze stanowić wyzwanie zbyt trudne. Plakat miał 

natomiast być wypowiedzią jak najbardziej zwięzłą i przez to komunikatywną, 

a przede wszystkim atrakcyjną graficznie. Miał przyciągać przejrzystością tak, 

by studenci wykonując go, mogli uczyć się w praktyce wyzbywania „starych 

grzechów” plakatu naukowego – sztampy, przeładowania treści i elementów 

graficznych.

 I z tym wyzwaniem najlepiej poradzili sobie studenci edukacji zdalnej 

z grafiką komputerową, proponując rozwiązania najlepsze graficznie. Ich 

plakaty cechowała zwięzłość wypowiedzi – w kilku przypadkach zbytnia jak 

na plakat o aspiracjach naukowego. Ale to z kolei uzasadniało pokazanie 

plakatu uczestnikom konferencji ze względu na formę właśnie, która dawała 

podpowiedź, jakie rozwiązania graficznie są skuteczne przy konstruowaniu 

postera. Większą grupę stanowiły plakaty mające charakter edukacyjny, 

osadzony pomiędzy ową zwięzłą graficzna wypowiedzią, a typowym 

posterem o treści i wartościach naukowych. najwięcej ich wykonały 

studentki i studenci WSP znP, a prace te znakomicie nadają się jako tablice 

poglądowe do natychmiastowego wykorzystania w placówkach oświatowo 
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–wychowawczych, a na pewno w szkołach wszystkich typów.

 Postery stanowiły część całościowo pomyślanej oprawy wizualnej 

konferencji. Stąd kalejdoskop ogłoszeń, kartek karteluszek plakatów, 

powiadomień – jak to na każdej uczelni bywa, został usunięty po prostu 

z tablic korytarza doprowadzającego uczestników konferencji do sal 

wykładowych, gdzie obywały się obrady. zadbano o plakat konferencyjny, 

którego layout był punktem wyjścia do projektowania identyfikatorów, które 

otrzymywali uczestnicy, a także certyfikatów za udział i za wkład organizacyjny. 

Jak na konferencję o mediach przystało do „ożywienia” tej części uczelni, 

gdzie bywali uczestnicy konferencji, wykorzystano dwa telewizory plazmowe. 

Jeden zainstalowany był nad recepcją konferencji, gdzie dokonywano 

rejestracji uczestników, drugi zaś między wejściem A i B do głównych miejsc, 

gdzie odbywała się debata. Przed tym drugim telewizorem w celu zachcenia 

do skupienia uwagi na prezentowanych treściach, ustawiono rząd krzeseł 

– tworząc namiastkę kina. na ekranach wyświetlano „na okrętkę” trwającą 

kwadrans prezentację. Składała się ona z wybranych prac studentów 

pierwszego roku studiów drugiego stopnia i specjalności edukacja zdalna 

z grafiką komputerową. Tematem pracy była edukacja na odległość  

w różnych aspektach, a nośnikiem treści miała być atrakcyjna i komunikatywna 

wypowiedź złożona z 15 sekwencji i z wykorzystaniem słowa, dźwięku  

i obrazu. W zamyśle miał to być swoisty plakat naukowy, ale ruchomy i pełen 

dynamiki i ekspresji, oddziałujący – w odróżnieniu od klasycznego postera – 

znacznie intensywniej na zmysły.

 Plakaty były wieszane przez studentów i według ich zamysłu. zajęły 

tablice ogłoszeniowe w korytarzu parteru prowadzącego do sal, gdzie 

obywała się konferencja. zawisły naprzeciwko stoisk, gdzie z kolei były 

eksponowane produkty firm patronujących konferencji. Powstał w ten sposób 

„rękaw” ze stoiskami i plakatami, wprowadzający w tematykę konferencji. I do 

holu głównego, a tam po jednej stronie był bufet kawowy, a więc miejsce, 
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skąd robiąc sobie małą przerwę na przekąską, można mieć choć chwilę 

czasu na rozmowę i obejrzenie tego, co wokoło. W związku z tym tam też 

zostały rozstawione na rożnych wysokościach plakaty. Stały - nie wisiały, na 

sztalugach malarskich, co nadawało ekspozycji „smaczku” artystycznego. 

Ponadto nie trzeba było zamawiać, czy sprowadzać kosztownych stojaków. 

Obyło się też bez nawiercania otworów w ścianach, by zamontować haki. 

Sztalugi były w APSie pod ręką, bo są stale używane do eksponowania prac 

studentów ze specjalności artystycznej.

 Tematykę podejmowaną przez autorów plakatów można było 

podzielić na dwie grupy tematyczne: otwarte zasoby edukacyjne i nauczanie 

na odległość oraz bezpieczeństwo i zagrożenia w sieci. Część z nich warto 

omówić. I nie dlatego, że są gorsze czy lepsze, czy ich treść merytoryczna 

jest szczególnie cenna, a układ graficzny i zawartość najbardziej odpowiada 

zasadom konstruowania plakatu naukowego. nie. Prezentowane plakaty 

mają posłużyć jako podpowiedź w nauce ich konstruowania. najlepiej 

bowiem stworzyć swój własny, indywidualny układ graficzny z dobraną 

według własnego gustu i ze smakiem kolorystyką. Słowem mieć swój styl, 

rozpoznawalny na tle wielu innych plakatów, tak bardzo podobnych do siebie. 

To bowiem klucz do sukcesu.

otwaRCiE o EdukaCJi
 Ciekawe rozwiązania zostało zaprezentowane na plakacie Otwarte 

zasoby edukacyjne (plakat 1). zastosowano niebieskie liternictwo i odcienie 

niebieskiego na białym tle. W górnej połowie plakatu umieszczono część 

informacyjną z wyjaśnieniem pochodzenia terminu stworzonego na zebraniu 

UneSCO w roku 2002, a którego uczestnicy wyrazili życzenie stworzenia 

uniwersalnych zasobów edukacyjnych, dostępnych dla całej ludzkości  

i nadzieje, że to otwarte źródło w przyszłości zmobilizuje światową społeczność 

nauczycieli. Umieszczono też główne cechy zasobów edukacyjnych, które 
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między innymi można zmieniać i przekształcać, adaptować do swoich 

potrzeb – to zasada ponownej redakcji. na plakacie są opisane również inne 

zasady – ponownego użycia, łączenia i modyfikacji, przetwarzania. na dolną 

część plakatu składa się ukośny rzut na klawiaturę oraz napisy Do it, Write it, 

Share. Całość zamyka spis literatury.

 W tej samej grupie tematów zwraca uwagę plakat identycznie 

zatytułowany Otwarte zasoby edukacyjne również z wyjaśnieniem skrótu 

OeR - Open educational Resources (plakat 2). zastosowano granatowe 

tło, na którym postawiono elementy graficzne w różnych barwach. Uwagę 

przykuwa okrągły „tort”, na którym różnej wielkości kawałki obrazują udział 

poszczególnych części świata w zainteresowaniu otwartymi zasobami 

edukacyjnymi. Wyeksponowano hasło o barierach w rozwijaniu i korzystaniu 

z OeR. Wśród prawnych wymienione jest przekonanie, że dzielenie się 

pracą oznacza zrzekanie się osobistych praw autorskich, co ułatwia działanie 

plagiatorom. Istnieje też obawa, że materiały przedstawione w innym 

kontekście mogą mieć wypaczony sens, co jest szkodą na rzecz autora. 

Wśród barier świadomościowych wymienia się niechęć do dzielenia się 

efektem pracy, zaś wśród technologicznych między innymi brak odpowiednio 

przeszkolonych pracowników. Wydaje się, że liternictwo, choć czytelne  

i komponując się z charakterem plakatu, możnaby jeszcze uprościć.

 Skąpy w treści, ale niezwykle konkretny i przez to wdzięczny w odbiorze 

jest plakat Otwarte zasoby edukacyjne (plakat 3). To ciekawa propozycja 

komunikatu poprzez dobrze skonstruowany i wykonany zamysł twórczy, 

na przykład wkomponowanie skrótu Oze w trzy koła, co daje skojarzenie  

z propozycją logo Otwartych zasobów edukacyjnych. niewiele więcej treści 

jest w posterze Kształcenie na odległość (plakat 4), który z kolei sprawia 

wrażenie zostawionego przez autora i niedokończonego. Choć oczywiście 

zamysł tekstu pisanego stosowną do takich skojarzeń czcionką i w całych 

linijkach – niczym w zeszycie - jest zrozumiały. Podobnie jak i przesłanie  
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z biretem i rulonem – tak się ucząc, uzyskasz wykształcenie. A na pewno 

pomoże ci w tym M – learning czy e – learning.

 Otwarte zasoby edukacyjne i Oprogramowanie Open Source 

w procesie dydaktycznym – analiza SWOT to plakat bogaty w treści  

i merytorycznie bardzo dobry (plakat 5). Jest w nim wszystko czego potrzeba, 

choć kwestią wyboru jest układ blokowy ze śródtytułami i treścią. Plakat  

na pewno poprowadzony przez autora logicznie – każdy kolejny fragment 

rozwija tezę postawioną w tytule i kolejno w sposób nieprzegadany je wyjaśnia. 

na przykład, że SWOT jest metodą badań, a skrót to akronim angielskich 

słów: Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Oppurtunities 

(szanse w otoczeniu ) i Threats (zagrożenia w otoczeniu). natomiast, że Open 

Sorce System jest terminem definiującym jeden z rodzajów oprogramowania. 

Autor wnioskując pisze, że należy modyfikować proces dydaktyczny związany 

z edukacją w zakresie technologii informacyjno-edukacyjnych (ICT) zarówno 

uczniów jak i nauczycieli. Autor zastosował wzór, szablon, który wydał się mu 

odpowiedni do przedstawienia jego doniesień naukowych (plakat 6). 

 Do tej samej tematyki i potrzeby wyposażania nauczycieli i uczniów 

w kompetencje, nawiązuje plakat Cyfrowa szkoła (plakat 7) o rządowym 

programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wśród tez programu 

przedsięwzięcia – umieszczonych na plakacie - jedno brzmi uniwersalnie: 

uczniowie i nauczyciele dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych nabędą 

niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnych.

 na plakacie Kształcenie masowe na odległość (plakat 8) wśród 

wyeksponowanych celów wymieniony jest ten podstawowy: przełamanie 

barier edukacyjnych takich, jak miejsce zamieszkania i sztywne pory 

pracy. Opisane są ponadto zasady dydaktyczne i odmiany kształcenia 

na odległość. Wokół modelu kuli ziemskiej ustawione są komputery - jak 

uczniowie w ławkach wokół nauczyciela. na plakacie - niczym bezwładnie 
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w sieci - krążą charakterystyczne cechy kształcenia na odległość: komfort, 

dostępność, interaktywność, elastyczność. Miłe dla oka i sugestywne 

graficznie rozwiązanie, może być inspiracja dla pracujących nad plakatem  

o podobnej treści.

 Otwarte zasoby informacyjne (plakat 9). Dużo treści, umieszczono  

w białych dymkach i z czarnymi literami. W niczym to nie przeszkadza. Plakat 

nie jest przez to przesycony tekstem. Takie się przynajmniej odnosi wrażenie. 

Wszak mówi się, że jeśli coś jest czarne na białym, to będzie wszystko jasne. 

I jest! Kompozycję uporządkowano i przez to, że jest spokojna i niezwykle 

komunikatywna. Dużo dobrego robi ostre jednolite czerwone tło, które swym 

kontrastem z bielą przyciąga wzrok. Kolejny plakat: Możesz zmienić świat 

w 18 minut (plakat 10) traktuje o TeD - organizacji propagującej idee, które 

zmieniają świat. Co roku otóż, na konferencję TeD zapraszani są czołowi 

liderzy, naukowcy, ludzie, którzy zmieniają świat, aby mogli o tym opowiedzieć 

w 18 minut. Przemówienia te są później udostępniane bezpłatnie na stronach 

TeD.

sieć pełna niespoDzianek
 Wśród eksponowanych na konferencji plakatów najliczniej 

reprezentowana była tematyka bezpieczeństwa nieletnich w sieci, zagrożenia, 

ale i pozytywy korzystania z dobrodziejstw dostępu do zasobów w Internecie, 

czy gier komputerowych. nieprzystosowanie społeczne w świecie realnym  

i wirtualnym (plakat 11) – to plakat skomponowany według wzoru - podobnie 

jak w przypadku plakatu Otwarte zasoby edukacyjne i Oprogramowanie 

Open Source w procesie dydaktycznym – analiza SWOT. Autorka wyjaśnia 

podstawowe pojęcia związane z tematem. nieprzystosowanie społeczne 

na przykład, które wyraża się nieadekwatnym funkcjonowaniem w rolach 

społecznych, ważnych dla danego systemu społecznego, przejawianie 

postaw antagonistycznych lub niechęci w zaspokajaniu potrzeb pierwszego 
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i drugiego rzędu w sposób dopuszczalny i akceptowany społecznie. Pisze 

też o cyberprzestrzeni i cyberprzemocy. To drugie określenie jest definiowane 

jako agresywne, intencjonalne działania podejmowane przez grupę ludzi  

lub jednostkę, z użyciem elektronicznych form kontaktu – SMS, wiadomości 

wideo, e-maile, czaty, strony internetowe: powtarzające się i rozłożone  

w czasie, w stosunku do ofiary, która nie może się obronić w łatwy sposób.

 Cyberspołeczności jako nowe subkultury XXI wieku. Wpływ grup 

online na kreację tożsamości na podstawie gry World of Warcraft (plakat 

12 ). Tak jak w przypadku subkultur – pisze autorka w części poświęconej 

wprowadzeniu – cyberprzestrzeń nie pozostaje bez wpływu na rozwój 

osobowości użytkownika – gdyż nierzadko gracz angażuje się emocjonalnie. 

Spędza swój czas z grupą w miejscach uprzednio umówionych, często 

niełatwo dostępnych lub ignorowanych przez osoby z zewnątrz (rodzina). 

Posługuje się schematami zachowań, czy językiem charakterystycznym 

dla danej grupy. Koncepcja plakatu jest prosta. Przez to spokojna. nie 

wykrzykuje grafiką, a podaje tekst do przeczytania. na żółtym tle prostokąty 

z treścią i dwie zbliżające się do siebie dłonie symbolizujące przenikanie 

się rzeczywistości realnej w wirtualną. We wnioskach autorka pisze: Młody 

człowiek czuje potrzebę buntu, a przebywanie w cyberprzestrzeni może 

być jego współczesnym wyrazem, pomagając w prosty, łatwo dostępny 

sposób przeciwstawić się tradycji, normom społecznym czy nawet kulturze. 

zastosowano dobry sposób na podanie bibliografii. Jest niejako na marginesie 

naukowego doniesienia i nie odwraca uwagi. Dzięki temu, że zastosowano 

małą czcionkę więc tekst nie zajmuje wiele miejsca, a podaje pełną wiedzę.

 nastolatki w mediach społecznych (plakat 13) jest ilustracją  

do odpowiedzi na dwa pytania postawione w tytule: A dlaczego??? A po 

co???  Wśród wyjaśnień wymienione są chęci nastolatek uzyskania uznania 

i prestiżu, wzbudzenie zazdrości i podziwu, wreszcie możliwości zdobywania 

pieniędzy, czy podporządkowania się grupie rówieśniczej. Plusy i minusy 
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bywania nastolatek w sieci autorka zestawia na dwóch prostokątnych  

i w jednolitych barwach (niebieski) płaszczyznach i białymi literami 

argumentuje pozytywne strony oraz cenne strony bywania w sieci. W tym 

pierwszym przypadku na czoło wysuwają się rozmowy i wymiana poglądów, 

możliwość wyrażania swoich myśli, uczuć, emocji bez obawy o dezaprobatę 

ze strony odbiorcy. Wdzięczna grafika dolnej części plakatu pokazuje socjal 

media, ich oddziaływanie na nieletnie. Pojawiają się treści erotyczne - ubrane  

w seksowna bieliznę nastolatki, czy tekst z czatu z jednoznaczną propozycją 

czynności erotycznej. Interesujące - choć zbyt mało wyeksponowane – 

wydają się być informacje ile procentowo młodzieży wykorzystuje do kontaktu 

z siecią laptop – 95 procent, oraz telefon komórkowy – 86 procent.

 Telefon do mamy i kask na rower nie uchronią dziecka w sieci (plakat 

18). Obraz niezwykle sugestywny i z całą mocą przekazujący konieczność 

rodzicielskiej czujności. Mówi więcej niż kilka stron bitego tekstu w książce 

o zagrożeniach w sieci. Argumenty słowne plakatu wzmacnia adekwatny  

do treści przekaz graficzny. Bogatszy w słowa jest z kolei CYBeR CHILD 

(plakat 15), gdzie umieszczono wykładnie obaw związanych z siecią. Dzieci 

obawiają się wirusów i braku dostępu, a tylko rodzice niebezpiecznych 

treści. na plakacie pojawiają się wyniki badań zrealizowanych przez TnS 

we współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Dzieci niczyje. Oprócz 

obcobrzmiących – wyjaśnionych terminów typu cyberbullig (prześladowanie, 

zastraszanie) oraz childcrooming (prostytucja, pornografia, pedofila), są wyniki 

badań w związku z postawionym dzieciom pytaniem: Czego najbardziej 

obawiają się korzystając z Internetu? Okazuje się, że wirusów i hakerów 

obawia się 40 procent badanych, zaś zaledwie 6 procent, że rodzice zauważą 

to, co robią w Internecie. zamysł, by zastosować w plakacie szarości i biel,  

a to, co najważniejsze podkreślić czerwienią, jest mocną stroną tej pracy.

 Plakat Facebook, Twitter, Instagram Bezpieczne? (plakat 16) 

przyciąga wielkością tytułu. Mówi o zagrożeniach wobec dzieci w portalach 
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społecznościowych. zwięźle podane treści są przez to sugestywne: 90 

procent dzieci w wieku 14-17 lat ma konto na portalach społecznościowych, 

a 62 procent gra online. Bezpieczne dzieci w sieci (plakat 17). Autorki postawiły 

wykonać plakat w poziomie, co miało związek z ich zamysłem twórczym. 

zdecydowały bowiem, że pokażą treści na ekranie otwartego laptopa  

z widoczną klawiaturą. zagrożenia – te najważniejsze zostały rozmieszczone 

po lewej i prawej stronie ekranu. W środku samotny uśmiechnięty chłopak, 

któremu nie należy blokować dostępu do sieci, ale pomagać wychodząc w ten 

sposób naprzeciw zagrożeniom. Po to, by uzyskać pożądany efekt - dziecko 

świadome zagrożeń, widzące jak reagować oraz nim przeciwdziałać. Atutem 

plakatu jest poglądowość.

  Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (plakat 18). zestaw solidnie 

umotywowanych przestróg przed zagrożeniami sieci i podpowiedzi, jak 

bezpiecznie korzystać z Internetu merytorycznie i bez zastrzeżeń. Plakat 

urozmaicają chmurki oraz ilustrujące treść obrazki: strzykawki, kłódki, 

rękawice bokserskie. Chmurki na tekst to sprawa gustu, ale wartoby chyba 

na tym plakacie zwiększyć czcionkę. Teksty należy zdecydowanie skrócić  

i doprowadzić wręcz do haseł, które będą silniej oddziaływać i można je będzie 

widzieć z dalszej odległości.

 Jedyny plakat bez tytułu i słów przedstawia burzową chmurę z deszczem 

różności rozbijający się o czaszę parasola (plakat 19). Trzyma go troskliwie 

nad dzieckiem rodzic. Oboje są przez to nieprzemakalni. I bez słowa można 

powiedzieć wiele. Praca jest przykładem zwięzłej wypowiedzi, jak na plakat 

przystało. A kto powiedział, że i naukowy nie może być czasem taki właśnie. 

Można czasem zaszokować.

 Biegunowo różna jest praca zasady bezpiecznego korzystania  

z Internetu (plakat 20). Plakat sprawia wrażenie rozbieganego. Chyba, że był taki 

zmysł autorów. Dominujący kolor czarny z akcentami czerwonego i liternictwo 

tworzą atmosferę grozy i niepokoju. Ale plakat ma straszyć, bo w treści można 
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przeczytać, iż dzieci spędzają przed komputerem mnóstwo czasu. na forach 

internetowych wielu nastolatków dzieli się swoimi problemami i szuka wsparcia 

rówieśników. Pedofile często szukają tam łatwych ofiar.

 W wielu plakatach o zagrożeniach w sieci autorzy ukazują problem 

agresji elektronicznej, którą należy rozumieć jako przemoc stosowaną 

wobec innych osób za pośrednictwem Internetu, telefonu komórkowego. 

Piszą o mobbingu elektronicznym, czyli ceberbullingu, który jest rodzajem 

agresji elektronicznej wobec osoby należącej do grupy, do której przynależy 

również sprawca (np. klasa, szkoła, forum). Formy agresji: prześladowanie, 

wyśmiewanie, nękanie, zastraszanie za pośrednictwem: smsa, e-maila, 

zamieszczanie wulgarnych treści, mających na celu skrzywdzenie, 

ośmieszenie drugiej osoby: filmów, zdjęć, animacji, komentarzy. 

Przyczyny lobbingu elektronicznego to zemsta, działanie dla zabawy, 

chęć zaimponowania rówieśnikom, brak jakichkolwiek powodów, agresja 

wynikająca z chęci znieważenia i sprawienia przykrości drugiej osobie. 

Oto niektóre tytuły tych plakatów: Rzuć dziecku koło ratunkowe, 

zanim pochłonie je głębia!!!, Dziecko bezpieczne w sieci, Twoje dziecko 

w sieci, Bezpieczeństwo dziecka w sieci, Bezpieczeństwo dziecka  

w cyberprzestrzeni, Dziecko bezpieczne w cyber-przestrzeni, Bezpieczeństwo 

dzieci w cyberprzestrzeni, Bezpieczeństwo dziecka, a cyberprzestrzeń.

przykłaDowy konspekT plakaTu 
NaukowEGo
 zanim wykonasz plakat napisz tekst, notkę o autorze, jego miejscu 

pracy i danymi kontaktowymi, tytuł główny, czy hasła oddziel od tekstu  

i wyróżnij np. boldem (tekst wytłuszczony). W litym tekście konspektu wstaw 

ukośniki [ / ] co będzie sugerowało, ze tekst trzeba zacząć od nowego 

akapitu. Oto przykład konspektu, na podstawie którego wykonał plakat jeden 

z uczestników konferencji.
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dr Marcin Musioł / Wydział Pedagogiki i Psychologii / Uniwersytet Śląski  

w Katowicach / marcin.musiol@us.edu.pl

Implikacje edukacyjne i społeczne wykluczenia cyfrowego dzieci/nastolatków 

w wieku drugiego etapu edukacyjnego

 

 O wykluczeniu cyfrowym dyskutuje się najczęściej w odniesieniu  

do ludzi starszych. Funkcjonują jednakże dzieci i nastolatki w wieku 9-13 

lat, które poza murami szkoły nie korzystają z Internetu. z cyberprzestrzeni  

są one wykluczone z różnych powodów lub wycofane. Opracowanie problemu 

zawiera przyczyny i skutki (w obszarach edukacyjnym oraz funkcjonowania 

w grupie rówieśniczej) wybranych przypadków cyfrowego wykluczenia  

lub wycofania. Przedmiotem prezentowanych badań było zatem wykluczenie 

lub wycofanie z cyberprzestrzeni, a ich celem zdiagnozowanie skutków 

niebytu w tej przestrzeni.

 

 Przyczyny zjawisk / Społeczno - ekonomiczne (bieda, bezrobocie, 

patologie w rodzinie)/ Wyznaniowe / Motywacyjne (brak motywacji, brak 

potrzeby, dominacja potrzeb nie związanych z nowoczesnymi technologiami)/

 Zjawiska/ Wykluczenie (ekskluzja) społeczne to pełne lub częściowe 

usunięcie poza nawias społeczny uniemożliwiające (z jakichkolwiek powodów) 

pełne uczestnictwo w systemie ekonomicznym, politycznym lub kulturowym 

społeczeństwa. Wykluczenie jest skrajnym efektem marginalizacji . Wcześniej 

stosowanym określeniem wykluczenia, czy marginalizacji było upośledzenie 

społeczne rozumiane jako niepełny, gorszy, mniejszy, o ograniczonych 

możliwościach sposób uczestniczenia człowieka w życiu społecznym. Jego 

efektem jest niezaspokojenie potrzeb przez daną osobę, rodzinę lub grupę lub 
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też zaspokojenie na niższym poziomie. / Wykluczenie cyfrowe to brak dostępu 

do nowoczesnych narzędzi ICT i z Internetu i umiejętności korzystania z nich, 

dotyczący osób o różnym statusie społeczno-ekonomicznym (wykształceniu, 

dochodach, zawodzie), osób na różnych etapach życia, mężczyzn i kobiet,  

a także różnych regionów. / Paradygmatem ekskluzji społecznej w odniesieniu 

do wykluczenia cyfrowego jest paradygmat specjalizacji. Wykluczenie 

przyjmuje w nim formę dyskryminacji i jest rozumiane jako konsekwencja 

specjalizacji, której wyrazem są m.in. zróżnicowania społeczne i społeczny 

podział pracy. Podstawę specjalizacji na rynku i wewnątrz grup społecznych 

stanowi zróżnicowanie jednostek. W efekcie powstają zróżnicowane 

struktury społeczne, obejmujące oddzielne, konkurujące, ale niekoniecznie 

nierówne sfery. Rozdzielczość sfer powoduje, iż wykluczenie z jednej  

z nich nie musi pociągać wykluczenia z innych. Człowiek wykluczony  

ma często świadomość utraty lub zagrożenia emocjonalnego kontaktów  

z innymi ludźmi, staje się człowiekiem samotnym. / W literaturze dotyczącej 

wykluczenia społecznego występuje także pojęcie samowykluczenia, przy 

czym w grupie samowykluczonych są osoby prowadzące pasożytniczy tryb 

życia, przestępcy, młodzież niedostosowana społecznie i agresywna, osoby 

uzależnione, charakteryzujące się niskim poziomem moralnym i cywilizacyjnym 

oraz brakiem kultury. Do tego jakże negatywnego autoramentu mogą 

należeć, ale nie muszą, osoby, które dobrowolnie zrezygnowały z dostępu 

do nowoczesnych narzędzi ICT i z Internetu oraz z nabycia umiejętności 

korzystania z nich. W stosunku do tych osób bardziej adekwatne wydaje 

się pojęcie wycofanych cyfrowo. Wycofanie to odrzucenie lub rezygnacja  

z realizacji kulturowo wyznaczonych celów i z praktykowania instytucjonalnie 

zdefiniowanych sposobów społecznego działania.

 Skutki zjawisk / Skutki edukacyjne/ istnieje bardzo dużo 

teoretycznych i empirycznych opracowań możliwości wykorzystywania 

nowoczesnych technologii do wspomagania rozwoju i edukacji (kształcenia 
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i wychowania) ludzi w różnym wieku./ W zakresie edukacji informatycznej 

dzieci/nastolatków wykluczeni lub wycofani cyfrowo mogą mieć problemy  

z nauka własną oraz z odrabianiem prac domowych. Właściwe postępowanie 

nauczyciela na lekcjach zajęć komputerowych może ukształtować ich 

kompetencje informatyczne na poziomie pozwalającym bezproblemowo 

kontynuować edukację informatyczną na następnym etapie edukacyjnym. 

/ Jednym z zadań tego nauczyciela jest kształtowanie alfabetyzacji cyfrowej, 

czyli kształtowanie umiejętności wyszukiwania i odbioru oraz analizy i ewaluacji 

informacji w postaci obrazów, słów i dźwięków, a także płynnej komunikacji  

z innymi ludźmi oraz nowymi mediami./ Występowanie trudności edukacyjnych 

uczniów wykluczonych lub wycofanych cyfrowo w zakresie pozostałych 

przedmiotów zależy w szczególności od wykorzystania nowoczesnych 

technologii przez nauczycieli tych przedmiotów. najwięcej problemów sprawia 

wykorzystywanie e-booków poza szkołą. / Wykluczenie lub wycofanie cyfrowe 

nieco utrudniają samokształcenie i samouctwo dzieci/nastolatków. / Skutki 

społeczne / dostęp do ICT i korzystanie z tych technologii jest warunkiem 

funkcjonowania w niektórych grupach rówieśniczych – istnieje wszakże 

wiele grup, których działania nie koncentrują się wokół nowoczesnych 

technologii / Implikacjami wykluczenia i wycofania cyfrowego ludzi jest ich 

niebyt w cyberprzestrzeni i w światach wirtualnych. nie tworzą więc oni 

społeczności sieci, nie posiadają profili na portalach społecznościowych, 

nie dyskutują na forach itp. W aspekcie negatywnych wpływów, a nawet 

zagrożeń dla młodych użytkowników sieci i innych nowoczesnych technologii, 

brak dostępu i możliwości korzystania z nich mogą być oceniane jako 

pozytywne./ nowoczesne technologie są nośnikami kultury. W perspektywie 

negatywnych wpływów przekazów medialnych na kulturę (jej homogenizację, 

makdonalizację, amerykanizację), brak jej odbioru przez dziecko/nastolatka 

można ocenić pozytywnie, pod warunkiem jego korzystania w świecie realnym 

z różnych dóbr kultury, zwłaszcza wysokiej./ Media elektroniczne są także 
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nośnikami norm i wartości społecznie pożądanych. I w tym zakresie można 

doszukiwać się pozytywnych skutków rezygnacji z nich, gdyż bezrefleksyjne 

i aksjologicznie korzystanie z nich (szczególnie z Internetu) przez młodych 

ludzi prowadzi do powstania antywartości, których nie można kwalifikować 

jako braku wartości, lecz należy traktować jako wartości negatywne, ujemne. 

Głównymi antywartościami związanymi z korzystaniem z tych mediów są 

intelektualne i duchowe zniewolenie, brak odpowiedzialności i fałsz.

 Konkluzje / nowoczesne technologie nie są narzędziami niezbędnymi 

do rozwoju i edukacji młodego człowieka, mogą je jednak skutecznie 

wspomagać. Dla większości dzieci/nastolatków są one obiektem pożądania. 

Są wśród nich jednakże i tacy, których można określić mianem wykluczonych 

i wycofanych cyfrowo./ Dzieci/nastolatki wykluczone cyfrowo odczuwają brak 

zaspokojenia potrzeby bycia w cyberprzestrzeni i w światach wirtualnych, 

co może wpływać na różne sfery ich funkcjonowania edukacyjnego  

i społecznego. najbardziej efektywną pomocą dla nich byłoby ich wyłonienie, 

zdiagnozowanie ich potrzeb i umożliwienie im korzystania z nowoczesnych 

technologii przez instytucje państwowe i pozarządowe./ natomiast dzieci 

wycofane cyfrowo mogą się realizować w wielu innych obszarach życia, 

funkcjonować w grupie rówieśniczej, mieć dobre osiągnięcia edukacyjne, 

zachowywać się w sposób społecznie pożądany itp./ Rodzice, opiekunowie 

i nauczyciele powinni kształtować postawę tolerancji wobec wykluczonych 

lub wycofanych cyfrowo. / Dorośli powinni także poczynić starania, by ich 

podopieczni nie stygmatyzowali wykluczonych lub wycofanych cyfrowo.

 Autorzy publikacji wykorzystanych w opracowaniu posteru: Dominik 

Batorski, Anetta Jaworska, Stanisław Juszczyk, Stanisław Kawula, Tomasz 

Kaźmierczak, Beata Krzesińska-Żach, Janusz Morbitzer, Krzysztof Olechnicki, 

Paweł załęcki.
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zakończenie
(Jakub Jerzy Czarkowski )

 Plakat jest przykładem jak medium może zmieniać swoje 

zastosowania. Przeszedł daleką drogę od kabaretowych anonsów do 

naukowych publikacji.  Obecnie w dobie, gdy wiedza staje się dobrem coraz 

cenniejszym, a jednocześnie natłok informacji staje się przyczyną szumu 

informacyjnego, coraz ważniejszą staje się umiejętność analizy, selekcji  

i prezentacji informacji tak, by budowała naszą wiedzę i przewagę w nowym 

ponowoczesnym świecie. Człowiek wiedzy-naukowiec XXI wieku to nie 

tylko poszukiwacz, czy odkrywca. Współczesny badacz powinien potrafić 

zarówno pozyskiwać wiedzę (poszukiwanie, odkrycia, dedukcje) jak też  

w sposób odpowiedzialny i odpowiedni pozyskaną wiedzę upowszechniać. 

Mamy nadzieję, że ta niewielka monografia ukazując pewne ogólne zasady  

i konkretne przykłady zastosowania plakatu naukowego pomoże czytelnikowi 

zarówno w poszukiwaniach jak i w skutecznym upowszechnianiu wiedzy.
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