
Narodowe Centrum Nauki działa już dekadę   

Narodowe Centrum Nauki (NCN) obchodzi w tym roku dziesięciolecie istnienia. W tym 
czasie agencja przyznała ponad 23 tys. grantów na łączną kwotę prawie 11 mld zł. 
Jubileuszowe obchody odbędą się 9 i 10 września w Krakowie. Wydarzenie będzie 
również transmitowane online. 

Patronem medialnym tych uroczystości jest serwis PAP – Nauka w Polsce. 

Działające od 4 marca 2011 r. Centrum zostało powołane do wspierania działalności naukowej 
w zakresie badań podstawowych, czyli takich, których celem jest zdobywanie nowej wiedzy  
o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie 
zastosowanie komercyjne – przypomniano w przesłanej informacji prasowej. 

Agencja regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże 
podoktorskie. Przez ponad dekadę NCN ogłosiło 200 konkursów, przyznało 23 tys. grantów 
 i przekazało w ręce naukowców prawie 11 mld zł. 

„Od samego początku misją NCN jest podniesienie jakości i efektywności badań dzięki 
konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów oraz działanie na rzecz wzrostu 
znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej (…). Po 10 latach działalności Narodowe 
Centrum Nauki jest instytucją znaną i docenianą w polskim, jak i zagranicznym środowisku 
naukowym. Przyznane przez NCN granty umożliwiły tysiącom badaczy zrealizowanie 
ambitnych projektów i pojedynczych działań naukowych, których efektem były ważne odkrycia, 
istotne wyniki oraz liczne sukcesy na krajowym i światowym poziomie” – czytamy w informacji. 

Jubileuszowe obchody rozpoczną się 9 września uroczystą galą w Teatrze im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie. Będą w niej uczestniczyć m.in. dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki, 
przewodniczący Rady NCN prof. Jacek Kuźnicki, prezes Science Europe oraz sekretarz 
generalny Luxembourg National Research Fund (FNR) dr Marc Schiltz, a także 
przewodnicząca Global Research Council i prezes German Research Foundation (DFG) prof. 
Katja Becker. 

Punktem specjalnym wydarzenia będzie wykład prof. Åsy Wikforss, filozofki z Uniwersytetu 
Sztokholmskiego, członkini Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, Akademii Szwedzkiej,  
a także Academia Europaea, autorki m.in. „Alternative Facts on Knowledge and Its Enemies”. 
Całość dopełni koncert Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta 
Cracovia pod batutą Edmona Levona. Uroczystość poprowadzi dr Tomasz Rożek. 

Drugiego dnia obchodów, 10 września, w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie 
obędzie się konferencja, której uczestnicy rozmawiać będą o nauce w czasie pandemii oraz  
o polityce otwartego dostępu – Open Access. Panele dyskusyjne poprowadzą prof. Małgorzata 
Kossowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Marta Miączyńska z Międzynarodowego 
Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Osobną część wydarzenia stanowić będą 
prezentacje laureatów konkursów NCN, którzy opowiedzą o zrealizowanych projektach  
i możliwościach, jakie dały im otrzymane granty. 

Wszystkie wydarzenia transmitowane będą online – na profilu NCN na Facebooku i kanale 
YouTube. Jak zapowiada Centrum, podczas konferencji uruchomiona zostanie także 
specjalna aplikacja, która umożliwi komentowanie i zadawanie pytań w zaplanowanych 
dyskusjach. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://ncn.gov.pl/10lat/. 
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