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Informacja prasowa 

DOCS+SCIENCE – NOWA SEKCJA  
KRAKOWSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO 

 
Kraków, 15 maja 2014 – Już za dziesięć dni rozpocznie się 54. Krakowski Festiwal 
Filmowy. Nowością tegorocznej edycji jest zorganizowana wspólnie z Fundacją dla 
AGH sekcja pozakonkursowa „Docs+Science” prezentującą filmy o tematyce 
naukowej. 
 
Docs+Science to pozakonkursowa sekcja tematyczna, która w programie rozpoczynającego 
się 25 maja Krakowskiego Festiwalu Filmowego pojawi się po raz pierwszy. Złożą się na nią 
filmy dokumentalne o nauce, odkryciach, innowacjach, a także o tych, którzy naukę tworzą – 
o naukowcach, pasjonatach i odkrywcach.  
 
- Co roku staramy się otwierać nowe „okno” na świat i pokazywać rzeczywistość z nowej 
perspektywy – mówi Barbara Orlicz-Szczypuła, dyrektor Biura Programowego festiwalu. - 
Rok temu zainaugurowaliśmy konkurs DocFilmMusic, w tej edycji wychodzimy w stronę 
zupełnie nowego widza – zainteresowanego najnowszymi odkryciami, nowinkami 
technicznymi; świadomego znaczenia, jakie badania naukowe mają w naszym codziennym 
życiu. 
 
W ramach sekcji Doc+Science widzowie będą mogli zobaczyć pięć filmów i spotkać się z 
wybitnymi naukowcami, którzy skomentują opisywane zjawiska. W programie podróż tropem 
wilków zamieszkujących Karpaty („Wilcze Góry”); okazja do obejrzenia naszej planety z 
niecodziennej perspektywy („Ziemia z kosmosu”), dyskusja na temat prywatności i swobód 
obywatelskich w Internecie („Warunki umowy obowiązują”); wizyta w szwajcarskim CERN-ie, 
gdzie pracuje największy akcelerator cząsteczek na świecie („Gorączka cząstek”) oraz 
odwiedziny u amazońskiego plemienia Pirahã, które w swoim unikalnym języku nie nazywa 
kolorów, liczb, nie używa czasu przeszłego i przyszłego („Gramatyka szczęścia”). Wśród 
gości pojawią się ekspreci 
 
Współorganizatorem cyklu Docs+Science jest Fundacja dla AGH. – Od dawna chodził nam 
po głowie pomysł zorganizowania pokazów filmów naukowych, które na świecie cieszą się 
wielką popularnością – mówi Marta Czubajewska, koordynatorka sekcji po stronie Akademii 
Górniczo-Hutniczej. –  W Paryżu odbywa się Pariscience, w Nowym Jorku Imagine Science 
Film Festival, a po sąsiedzku, w czeskim Ołomuńcu – Akademia Film Olomouc. Teraz filmy 
naukowe zagoszczą też w Krakowie.  
 
Projekcje i spotkania odbywać się będą w budynku A-1 na terenie kampusu Akademii 
Górniczo-Hutniczej w sali 203 (aula Bogdanka) codziennie od 26 do 30 maja o godz. 
17.30 i 19.30. Szczegółowy program wraz z informacją o panelistach dostępny jest na 
stronie festiwalu: www.krakowfilmfestival.pl  Wstęp na pokazy jest wolny. 
 
Patronat honorowy nad sekcją Docs+Science objęli Dyrektor Narodowego Centrum Nauki 
prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk oraz rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka. 
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Partnerami cyklu są: Akademia Film Olomouc, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Grupa 
Naukowa Pro Futuro, Copernicus Festival, PZU, ZGH Bolesław. Patronat medialny: Wiedza i 
życie. 
 
Kontakt dla mediów: 
Anna E. Dziedzic 
PR manager 
anna.dziedzic@kff.com.pl 
Tel. 696 448 795 


