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Moderni svijet izgrađen je na znanstvenim temeljima, kako u materijalnom tako i u duhovnom 
smislu. Znanost je jedan od osnovnih modusa razumijevanja čovjeka, svijeta, društva, prirode, života i 
kozmosa, ali i glavna poluga njihove promjene, osobito zbog povezanosti znanosti s tehnikom, s jedne 
strane, te s ekonomsko-političkom sferom, s druge strane. Međutim, poistovjećivanje "znanosti" s prirodnim 
znanostima ili "tehno-znanošću", marginalizacija društvenih i humanističkih znanosti, kao i "tamne strane" 
znanosti s obzirom na njezinu primjenu u društvenom kontekstu – nukaju nas na promišljanje samog pojma 
znanosti te uloge i zadaće znanosti danas.  

Imajući u vidu da znanost utječe na život na svim razinama, od individualne do globalne, te da se na 
ovaj ili onaj način tiče svakoga i svega – znanstvena djelatnost treba biti otvorena prema javnosti, a rezultati 
znanstvenoga rada dostupni što širem krugu ljudi, pri čemu se, dakako, postavlja pitanje načina na koji će 
značenje i značaj znanosti biti posredovani. Mnogi znanstvenici i medijski radnici posvećeni su upravo tome 
– popularizaciji znanosti, odnosno promociji znanosti, znanstvene pismenosti i znanstvene kulture.  

Pitanja znanosti i popularizacije znanosti od velike su važnosti i za bioetiku kao interdisciplinarno i 
pluriperspektivno područje rasprave o ključnim pitanjima današnjice. Stoga ćemo na prvoj tribini u ciklusu 
"Bioetički utorak" nastojati odgovoriti na pitanja: Što je to popularizacija znanosti? Je li ona potrebna i 
koliko je važna? Tko bi i na koji način znanost trebao popularizirati? Koju i kakvu znanost treba 
popularizirati? Mogu li znanstvenici iz različitih znanstvenih područja i disciplina nadići međusobne razlike i 
ujediniti se u promicanju kritičkog mišljenja i znanstvenog nazora pod vidom društvene odgovornosti 
znanosti? 
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