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SCIENTIFIC CULTURE AND 
SCIENTIFIC COMMUNICATION – THE 
VALUES OF KNOWLEDGE SOCIETY

In the paper are analyzed the concepts of 
scientifi c culture and scientifi c communication. 
The article presents the opinions regarding 
related terms: scientifi c literacy and scientifi c 
culture. It is revealed an increasing role of 
scientifi c communication for the society’s 
scientifi c culture. Within a democratic society 
where science must be answerable to the public, 
there is a real need to fi nd new and innovative 
ways of more effective mass communication 
about the benefi ts of science, but also about 
areas of concern to the general public.

Societatea bazată pe cunoaştere reprezintă o 
nouă etapă în dezvoltarea civilizaţiei umane, o 
dezvoltare calitativ nouă a modului de viaţa, care 
implică folosirea pe scară largă a informaţiei şi a 
cunoştinţelor în toate sferele activităţii sociale. Este 
evident că pentru Societatea cunoaşterii o valoare 
incontestabilă reprezintă cunoaşterea ştiinţifi că şi 
cunoştinţele ştiinţifi ce.

Procesele de comunicare ştiinţifi că, cunoştinţele 
ştiinţifi ce în sine şi cultura în contextul ştiinţifi c 
reprezintă probleme importante pentru dezvoltarea 
Societăţii bazate pe cunoaştere. Academicianul 
Mihai Drăgănescu a remarcat că Societatea 
cunoaşterii va reprezenta şi o etapă nouă în cultură, 
pe primul plan va trece cultura cunoaşterii care 
implică toate formele de cunoaştere [1].

În ultimul deceniu, cultura ştiinţifi că a devenit o 
temă pe larg abordată la toate nivelele discursurilor 
publice. Majoritatea factorilor de decizie politică la 
nivel european şi internaţional încearcă să integreze 
această noţiune în mesajele sale privind creşterea 
economică sau progresul social. Toate politicile 
ştiinţifi ce şi tehnologice din ţările dezvoltate, 
promovate în ultimii ani, consideră cultura ştiinţifi că 
unul din obiectivele principalele. Cultura ştiinţifi că 
este considerată motorul dezvoltării societăţii [2].

În ciuda faptului că acest termen se foloseşte 
demult în publicaţiile occidentale, nu există un 
punct de vedere comun asupra noţiunii date [3-4]. 
Termenul utilizat pentru a exprima noţiunea de 
cultura ştiinţifi că variază în diferite ţări. În Statele 
Unite şi Marea Britanie, de exemplu, destul de 
frecvent se foloseşte termenul înţelegerea publică a 
ştiinţei. În Canada, în documentele guvernamentale 
se utilizează termenul conştientizarea publică a 
ştiinţei. În actele ofi ciale publicate în Franţa şi 
Québec (Canada) noţiunea a fost extinsă pentru 
fi rme şi procesul de inovare, astfel încât se recurge 
la termenul cultura ştiinţifi că, tehnologică şi 
industrială [5]. Ca şi noţiunea cultură [6], cea de 
cultură ştiinţifi că poate fi  abordată din diferite 
perspective. Totuşi, în pofi da defi niţiilor vagi, nu 
există un acord general pentru aplicarea noţiunii 
date [7]. Unii analişti consideră că şcoală trebuie 
să fi e în centrul culturii ştiinţifi ce, alţii îmbrăţişează 
ideea că popularizarea este esenţa culturii ştiinţifi ce, 
fi ind promovată de mass-media.

Destul de des, deopotrivă cu termenul cultura 
ştiinţifi că, se foloseşte termenul Scientifi c Literacy, 
tradus de noi în limba română ca alfabetizarea 
ştiinţifi că. Este necesar să înţelegem semnifi caţiile 
distincte ale acestor termeni.

Alfabetizarea ştiinţifi că (Scientifi c Literacy)
Interpretările privind alfabetizarea ştiinţifi că 

s-au schimbat de-a lungul anilor: de la abilitatea de a 
citi şi înţelege articole cu tematică ştiinţifi că, până la 
abilitatea de a înţelege şi aplica principiile ştiinţifi ce 
în viaţa cotidiană. Faptul că termenul alfabetizare 
ştiinţifi că uneori nu este clar defi nit se datorează, în 
special, naturii sale complexe şi dinamice [8].

Primele defi niţii ale noţiunii alfabetizare 
ştiinţifi că erau axate pe enumerarea unei liste 
extinse de aptitudini sau atitudini. În 1975, B. Shen 
a propus trei categorii principale pentru a interpreta 
noţiunea dată [9]:

1. alfabetizarea ştiinţifi co-practică presupune 
acumularea unor cunoştinţe ştiinţifi ce care pot fi  
aplicate pentru a ajuta la rezolvarea problemelor 
practice [10];

2. alfabetizarea ştiinţifi că civica permite unui 
cetăţean “să devină mai conştient de rolul ştiinţei 
şi problemele legate de ştiinţă, astfel că el, de rând 
cu alţii, nu se va eschiva de a-şi aduce contribuţia la 
rezolvarea acestor probleme, de a participa plenar 
în procesele democratice ale unei societăţi tot mai 
tehnologizate” [11, p.46].

3. alfabetizarea cultural-ştiinţifi că permite de 
a evalua ştiinţa ca o realizare majoră a umanităţii,  
“fără îndoială, cea mai mare realizare a culturii” 
[12, p, 8].

Ştiinţele comunicării
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J.D. Miller a dezvoltat cercetările sale privind 
subiectul respectiv şi a propus ca alfabetizarea 
ştiinţifi că civică să fi e conceptualizată prin 
implicarea a trei dimensiuni legate de:

(A) conţinut – persoana trebuie să posede un 
vocabular de bază care să-i permită să citească 
povestiri, istorii, ştiri despre ştiinţă dintr-un ziar sau 
o revista;

(B) proces –  o înţelegere a procesului sau a 
naturii investigaţiei ştiinţifi ce;

(C) factori sociali – un anumit nivel de înţelegere 
a impactului ştiinţei şi tehnologiei asupra indivizilor 
şi a societăţii [13].

J.D. Miller, J. Durant şi alţii au folosit evaluarea 
acestor trei dimensiuni pentru a estima gradul de 
alfabetizare ştiinţifi că a publicului în mai multe 
ţări din lume [14]. Aceste idei au fost dezvoltate 
în defi niţiile contemporane ale educaţiei ştiinţifi ce. 
Mark Hacking, Denis Goodrum şi Leonie Rennie, 
bunăoară, descriu în sens mai larg alfabetizarea 
ştiinţifi că în termeni de contexte interdependente, 
considerând că alfabetizarea ştiinţifi că ar trebui să fi e 
în vizorul educaţiei ştiinţifi ce în anii de şcolarizare 
obligatorie. Alfabetizarea ştiinţifi ca este o prioritate 
de vârf pentru toţi cetăţenii, care le permite să 
înţeleagă lumea din jurul lor, să se angajeze în 
discursurile despre ştiinţă, să fi e interesaţi de 
afi rmaţiile făcute de alţii despre aspectele ştiinţifi ce, 
pentru a putea identifi ca întrebările, investiga şi 
aduce dovezi, trage concluzii şi lua decizii pe bază 
de informaţii cu privire la mediu şi propria lor 
sănătate şi bunăstare [15].

Sunt şi alte defi niţii ale termenului în cauză. 
Astfel, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OCDE) defi neşte alfabetizarea 
ştiinţifi că drept „capacitatea de a utiliza cunoştinţele 
ştiinţifi ce, pentru a identifi ca întrebări şi a trage 
concluzii bazate pe dovezi, pentru a înţelege şi a 
ajuta să se ia decizii cu privire la lumea naturală şi 
modifi cările aduse acesteia prin activitatea umană” 
[16].

Cultura Ştiinţifi că (Scientifi c Culture)
Termenul cultură ştiinţifi că este folosit în 

accepţii diferite. De exemplu:
1. cultura ştiinţifi că poate fi  considerată un set 

de „valori, etos, practici, metode şi atitudini bazate 
pe universalism, raţionament, logică, scepticism şi 
rezultate empirice” care există în cadrul comunităţii 
ştiinţifi ce / academice [17, p. 188];

2. cercetătorii B. Godin şi Y. Gingras au 
propus următoarea defi niţie: „Cultura ştiinţifi că şi 
tehnologică constituie expresia tuturor modurilor 
prin care persoanele fi zice şi societatea apropie 

ştiinţa şi tehnologia” [18, p.45]. Spre deosebire de 
defi niţia precedentă a culturii ştiinţifi ce – ca un sistem 
de valori aparţinând exclusiv oamenilor de ştiinţă 
şi academicienilor (subgrupuri în cadrul societăţii), 
defi niţia lui B. Godin şi Y. Gingras probează un 
contrast izbitor, cultura ştiinţifi că fi ind descrisă ca 
mijloc prin care orice membru al societăţii poate 
accesa domeniul ştiinţei şi tehnologiei;

3. cele mai multe ţări europene folosesc 
sintagma cultură ştiinţifi că (scientifi c culture, 
culture scientifi que) pentru a descrie un domeniu, 
cunoscut în Marea Britanie ca înţelegerea publică a 
ştiinţei şi în SUA ca alfabetizarea ştiinţifi că [19, p. 
189]. Cu toate acestea, se pune un accent important 
suplimentar privind mediul cultural în care ştiinţa 
şi societatea interacţionează. Cultură ştiinţifi că este 
un sistem integrat care apreciază valoarea socială 
şi promovează pe scară largă ştiinţa propriu-zisă şi 
educaţia ştiinţifi că;

4. analizând cultura şi societatea cunoaşterii, 
M. Drăgănescu consideră că, de fapt, cultura 
ştiinţifi că este o categorie a culturii care include 
două subcategorii: a) ştiinţa, cunoaşterea ştiinţifi că 
şi tehnologică, cunoaşterea tehnologică pentru 
fabricaţia de produse,  dar şi pentru utilizarea 
acestora, precum şi cunoaşterea organizaţională şi 
economică, chiar dacă unele obiecte ale cunoaşterii 
sunt tacite sau fac parte din cultura intangibilă; 
b) uneltele fi zice şi informaţionale, obiectele fi zice 
şi informaţionale produse sau fabricate, utilizarea 
lor, instituţiile şi organizaţiile specializate în 
cunoaşterea ştiinţifi că, tehnologică, economică şi 
organizaţională, poate chiar şi a culturii intangibile 
[20].

Deşi primele două versiuni ale noţiunii cultura 
ştiinţifi că sunt utile în explorarea subiectului, 
iar în abordarea lui M. Drăgănescu sunt descrise 
elementele culturii ştiinţifi ce şi tehnologice, 
considerăm ca defi niţia a treia a culturii ştiinţifi ce 
reprezintă cea mai generală şi potrivită interpretare 
a termenului. Dr. Robin Batterham, descriind cultura 
ştiinţifi că din Australia, a menţionat că întotdeauna 
aceasta are nevoie de „un cadru transparent de 
sprijin public în care (ştiinţa şi inovarea) se pot 
dezvolta. Conştientizarea publicului şi implicarea 
în Ştiinţă, Inginerii şi Tehnologie sunt importante” 
[21 p. 189].

Astfel, putem constata că semnifi caţia noţiunii 
cultură ştiinţifi că este mai complexă şi implică, în 
paralel cu educaţia ştiinţifi că, alfabetizarea ştiinţifi că 
şi promovarea ştiinţei în societate.

În acest context cultura ştiinţifi că este legată de 
noţiunea comunicare ştiinţifi că. Fernando César 
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Lima Leite sugerează că procesele de comunicare 
ştiinţifi că, cultura din mediul academic şi de 
management al cunoaşterii au o relaţie strânsă şi 
inseparabilă [22, p. 144].

Noţiunea de comunicare ştiinţifi că este 
examinată de mulţi cercetători. Defi niţiile 
comunicării ştiinţifi ce au depins de specifi cul 
diferitor discipline ştiinţifi ce, de modelele teoretice 
adoptate, de abordările metodologice.

Literalmente, comunicarea ştiinţifi că este 
explicată ca un proces de comunicare dintre savanţi 
şi alţi actori ai activităţii ştiinţifi ce. Unii cercetători 
tratează comunicarea ştiinţifi că doar în sensul 
strict, „şi anume comunicarea între cercetători, […] 
care exclude relaţiile dintre cercetători, sectorul 
cercetare şi dezvoltare şi societatea în general, 
denumită prin termenul popularizare” [23]. În 
această defi niţie comunicarea nu se reduce doar la 
unităţile de laborator, dar, de asemenea, prevede 
schimbul de informaţii atât în cadrul unui laborator 
(grup de cercetare), cât şi în afara lui. Potrivit lui 
Josette de la Vega comunicarea ştiinţifi că poate avea 
loc doar într-un cadru disciplinar, iar practicile de 
comunicare diferă de la un domeniu la altul, unele 
fi ind, din punct de vedere al efi cienţei, mai avansate 
decât altele [24]. Însă interpretarea respectivă a 
noţiunii de comunicare ştiinţifi că nu dezvăluie 
specifi cul acestei comunicări, a activităţii ştiinţifi ce, 
precum şi al comunicării dintre mediul academic, 
de cercetare şi societate.

Identifi când termenul de comunicare ştiinţifi că 
ca fi ind schimbul de informaţii şi idei între savanţi, 
Leo Meltzer îl defi neşte  astfel: „Totalitatea 
publicaţiilor, mijloacelor, fi lierelor, activităţilor 
instituţionale şi obiceiurilor care direct sau indirect 
afectează transmiterea mesajelor ştiinţifi ce între 
savanţi” [25, p.112]. El menţionează că această 
comunicare se deosebeşte de comunicarea cotidiană 
despre realitatea fi zică care face referinţă la 
cunoştinţe generalizate şi codifi cate privind un 
obiect particular. În mod ideal, fi ecare comunicare 
contribuie la formarea patrimoniului de cunoştinţe, 
unanim acceptate, care sunt identifi cate ca ştiinţă. 
Acest lucru, în special, este realizat prin extinderea 
limitelor de cercetare, prin modifi carea ipotezelor 
enunţate anterior, precum şi prin precizarea 
suplimentară, explicarea sau verifi carea cunoştinţelor 
existente.

Atât defi niţiile menţionate mai sus, cât şi multe 
altele, tratează comunicarea ştiinţifi că drept un 
proces în care savanţii produc, comunică, evaluează, 
difuzează şi păstrează rezultatele cercetării ştiinţifi ce 
pentru comunitatea ştiinţifi că [26-29]. Însă, este şi o 
altă abordare a acestei noţiuni.

La fel ca şi alte forme de comunicare, 
comunicarea ştiinţifi că există în cel puţin două 
dimensiuni: una se referă la conţinut, iar cealaltă – 
la funcţia socială a comunicării [30]. În viziunea lui 
P. Watzlawick, comunicarea ştiinţifi că poate fi  
defi nită ca: transmiterea cunoştinţelor ştiinţifi ce 
(dimensiune care se referă la conţinut) şi comunicarea 
între savanţi (dimensiune socială). Atunci când 
ambele condiţii există concomitent, se obţine ceea 
ce numim comunicare ştiinţifi că internă, în timp 
ce comunicarea ştiinţifi că externă poate fi  obţinută 
în cazul procesului de comunicare ce se bazează 
doar pe transmiterea cunoştinţelor. Exemplu de 
comunicare ştiinţifi că externă poate servi cazul când 
un jurnalist relatează despre o cercetare ştiinţifi că şi 
rezultatele acesteia. Comunicarea ştiinţifi că internă 
are loc doar în mediul ştiinţifi c, de cercetare.

Dacă comunicarea este apreciată ca una 
dintre metodele cele mai efi ciente de promovare a 
progresului tehnic, prezenţa comunicării în procesul 
de formare a cunoştinţelor şi creare a inovaţiilor 
conduce, în mod inevitabil, la o analiză a comunicării 
ştiinţifi ce ca fi ind o reţea complexă de fi liere sociale 
care servesc nu numai ca mijloace pentru a face 
legătură dintre comunitatea ştiinţifi că şi public, 
dar şi ca instrument efi cient pentru extinderea 
cunoştinţelor ştiinţifi ce şi obţinerea sprijinului 
publicului larg pentru cercetare şi dezvoltare.

Astfel, comunicarea ştiinţifi că este o comunicare 
despre ştiinţă. Din această perspectivă, Bryant Chris 
defi neşte comunicarea ştiinţifi că ca „procese prin 
care cultura şi cunoştinţele ştiinţifi ce sunt absorbite 
în cultura comunităţii” [31, p.357]. Ch. Bryant, de 
asemenea, menţionează că în realitate comunicarea 
ştiinţei este un proces prin care cultura ştiinţifi că şi 
cunoştinţele devin incorporate în cultura generală 
[32]. Este un punct de vedere interesant în abordarea 
rolului comunicării ştiinţifi ce în crearea nivelului de 
cultură generală a publicului (societăţii). Punctul 
forte al defi niţiei date este că aceasta îmbrăţişează 
aspectele culturale, intangibile ale comunicării 
ştiinţifi ce [33, p. 191], dar şi faptul că această 
comunicare este identifi cată drept un proces 
continuu. 

Considerăm că termenul comunicarea ştiinţifi că 
este unul complex, care acoperă două dimensiuni ale 
comunicării: comunicarea în ştiinţă şi comunicarea 
despre ştiinţă. Astfel, în opinia noastră, comunicarea 
ştiinţifi că este totalitatea mijloacelor, fi lierelor, 
activităţilor instituţionale care asigură circulaţia 
informaţiei ştiinţifi ce în societate şi este un proces 
de comunicare atât în cadrul comunităţii ştiinţifi ce, 
cât şi un proces bidirecţional de comunicare între 
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comunitatea ştiinţifi că şi societate. Ea este partajarea 
informaţiilor sau/şi construirea unui dialog atât 
ştiinţifi c, cât şi despre ştiinţă într-un mod (inter)activ 
prin intermediul unor strategii diferite, adaptate la 
grupurile-ţintă specifi ce în următoarele scopuri: 
conştientizare, sporirea cunoaşterii, transfer de 
cunoştinţe, formarea opiniei, schimbare de atitudine 
şi schimbare de comportament.

Impactul ştiinţei şi tehnologiilor asupra societăţii 
moderne, cu siguranţă, nu poate fi  pus la îndoială. 
Fiecare ţară se confruntă cu provocări la nivel global, 
nu numai de înţelegere a actualelor revoluţii în ştiinţă 
şi tehnologie, ci şi a modului în care aceste revoluţii 
afectează viitorul umanităţii şi a Pământului. În 
cadrul comunităţii ştiinţifi ce internaţionale este 
conştientizată datoria şi responsabilitatea savanţilor 
pentru a face mai accesibilă publicului larg informaţia 
despre munca cercetătorilor şi oamenilor de ştiinţă, 
fi nanţată din fonduri publice. Societatea trebuie să 
cunoască de ce este efectuată această cercetare, cine 
este fi nanţatorul şi care va fi  impactul cercetării date 
pentru societate. Această legătură informaţională 
între comunitatea ştiinţifi că şi societate este asigurată 
prin diverse mijloace comunicaţionale.

În plus, în afară de răspândirea cunoştinţelor, 
difuzarea informaţiei ştiinţifi ce contribuie la 
dezvoltarea unui mod ştiinţifi c de gândire şi la 
formarea unei atitudini raţionale faţă de diverse 
problemele, chiar şi la cei care nu au nimic în 
comun cu ştiinţa. Din punct de vedere istoric, cea 
mai importantă contribuţie culturală a ştiinţei a 
fost exemplul ei în calitate de „training bun pentru 
democraţie” [34, p. 12]. Este cert că, de asemenea, 
prin ştiinţă omenirea a învăţat să-şi apere propriile 
raţionamente şi realităţi, să fi e tolerantă faţă de 
ideile altora, precum şi şi-a creat convingerea că 
toată lumea poate contribui la progresul cunoaşterii. 
Cu părere de rău, sondajele de opinie, realizate 
în ultimii ani, constată că populaţia Europei 
manifestă un interes destul de moderat faţă de noile 
descoperiri ştiinţifi ce, invenţii şi tehnologii (49%). 
În plus, rezultatele cercetărilor au constatat că pentru 
populaţia tânără informaţia ştiinţifi că este irelevantă 
în viaţa cotidiană (52%), că progresul ştiinţelor 
generează schimbări prea bruşte ale stilului de viaţă 
(67%), că ştiinţa şi tehnologia pot soluţiona orice 
problemă (22%) şi că responsabil pentru diminuarea 
interesului faţă de ştiinţă este sistemul de educaţie 
primar şi gimnazial [35.

În pofi da faptului că în ultimii ani se acordă o 
atenţie sporită unor noi direcţii privind implicarea 
publică în ştiinţă şi tehnologie, nu există, totuşi, 
o atitudine pro-activă privind formarea culturii 

ştiinţifi ce a societăţii. Preocupările de formare a 
culturii ştiinţifi ce sunt axate, în special, pe dezvolta-
rea culturi generale, precum şi pe alfabetizarea 
generală în domeniul ştiinţei şi tehnologiilor, care 
sunt asigurate de către instituţiile de învăţământ.

Atitudinea faţă de ştiinţă se creează prin 
educarea necesităţii de a cunoaşte, a unui spirit 
interogativ şi critic. Considerăm că un rol important 
în acest sens îi revine mass-media, care îndeplineşte 
funcţia de intermediar între societate şi comunitatea 
ştiinţifi că, dar şi de formare a culturii ştiinţifi ce prin 
popularizarea rezultatelor ştiinţifi ce şi tehnologice. 
Societatea în mod inerent este interesată în ştiinţă şi 
tehnologie, dar, cu părere de rău, nu este capabilă 
în mod corespunzător să comunice cu ea şi să 
soluţioneze problemele existente. Comunicarea 
ştiinţifi că este o punte dintre diferite sectoare în stare 
să faciliteze dialogul dintre comunitatea ştiinţifi că 
şi guvern, sectorul economic, alţi cercetători şi 
societate.

Comunicarea ştiinţifi că, prin urmare, este 
necesară pentru a completa „defi citul” de cunoştinţe, 
pentru ca publicul să înţeleagă fenomenele ştiinţifi ce 
şi rolul investigaţiilor ştiinţifi ce în prosperarea 
societăţii.
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