
Festiwal

Nauki, Techniki i Sztuki

w Łodzi  

Spotkanie Akademickich Festiwali Nauki

Bydgoszcz, 5-6 listopada 2015 r.



Festiwal (FNTiS) - informacje ogólne  

Pierwszy odbył się w 2001 r. , w 2015 – 15

Czas trwania – 8 dni; kwiecień  

Partnerzy Festiwalu – MNiSW, Miasto Łódź

Patronat medialny: TVP Łódź, Polskie Radio Łódź, 
„Dziennik Łódzki”

Festiwal ma swój sygnał dźwiękowy i logo (znak)

oraz hasło festiwalowe (co roku inne)



Festiwal - organizatorzy

Łódzkie Towarzystwo Naukowe (ŁTN) – rola przewodnia, 
koordynacja wszystkich działań, siedziba biura Festiwalu

Uczelnie wyższe – UŁ, PŁ, UMed, ASP, AM, PWSFTviT,
WSD w Łodzi

Udział innych instytucji naukowych i kulturalnych m. in. 
instytuty n-b PAN, NOT, łódzkie muzea, Palmiarnia, ZOO, 
Ogród Botaniczny, Planetarium, niektóre uczelnie 
niepubliczne

Wspierająca rola Konferencji Rektorów Państwowych 
Szkół Wyższych w Łodzi  i Rady ds. Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego przy Prezydencie Miasta Łodzi



Festiwal - organizacja

Działania koordynuje Komitet Organizacyjny w ŁTN

Na uczelniach działają lokalne komitety organizacyjne

Powoływany jest też Komitet Honorowy

Ponad 1000 osób (pracowników naukowych, 
studentów z kół naukowych) zaangażowanych w 
przygotowanie merytoryczne i realizację imprez 
festiwalowych



Festiwal – imprezy „centralne”

Inauguracja z udziałem władz miejskich, wręczenie 
Statuetek „Łódzkie Eureka” dla wyróżnionych 
badaczy i artystów ze szkół wyższych w Łodzi

Koncerty – inauguracyjny, wieczór chórów, 
koncerty kameralne (rola AM)

Spektakl studentów PWSFTviT (zwykle na 
uroczystym zakończeniu Festiwalu)

Wykład rektorski



Festiwal - program

Imprezy na uczelniach i w instytucjach naukowych
i kulturalnych podzielone na bloki tematyczne

Konferencje naukowe, wykłady, warsztaty, pokazy, 
mini-sympozja, dni otwarte, zwiedzania np. 
elektrociepłowni, muzeów, wycieczki z 
przewodnikami (parki łódzkie, okolice Łodzi) 

Konkurs piosenki dla uczniów szkół gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych

Specjalny program dla seniorów (UMedŁ)  



PIKNIK NAUKOWY
na rynku Manufaktury w Łodzi



Festiwal - promocja

 Strona internetowa - www.festiwal.lodz.pl

 Fan page Festiwalu na Facebooku

 Program festiwalu dostępny jest w formie elektronicznej 
na www Festiwalu oraz  jest drukowany  w formie dodatku 
do gazety „Dziennik Łódzki”

Kalendarze, plakaty, ulotki promujące Festiwal oraz 
poszczególne imprezy festiwalowe

 Informacja o Festiwalu przesyłana jest drogą mailową do 
wszystkich szkół i przedszkoli oraz do różnych instytucji 
oświatowych i kulturalnych w województwie łódzkim 

http://www.festiwal.lodz.pl/


Dziękuję za uwagę


