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WYDARZENIA
Internetowy serwis informacyjny
Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego
na temat gazu i ropy z formacji ³upkowych http://infolupki.pgi.gov.pl
W maju br. Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) uruchomi³ internetowy serwis informacyjny dotycz¹cy wêglowodorów ze
z³ó¿ niekonwencjonalnych. Jest on dostêpny pod adresem
http://infolupki.pgi.gov.pl. Serwis wykonano w wersji responsywnej na urz¹dzenia mobilne. Planowane jest równie¿ utworzenie jego angielskiej wersji.
Podstawowy cel serwisu to popularyzowanie wiedzy
na temat ³upków gazo- i roponoœnych i procesu ich poszukiwania oraz przysz³ej eksploatacji wêglowodorów ze z³ó¿
niekonwencjonalnych, jak równie¿ wp³ywu tych dzia³añ
na œrodowisko. Fundament serwisu stanowi¹ informacje
poœwiêcone œrodowiskowym, geologicznym oraz technologicznym aspektom poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia gazu z ³upków, a tak¿e dotycz¹ce jego genezy i miejsc
wystêpowania. Przedstawiane s¹ w nim równie¿ aspekty
spo³eczne i ekonomiczne oraz dzia³ania administracji rz¹dowej i samorz¹dowej zwi¹zane z poszukiwaniem i wydobyciem wêglowodorów z formacji ³upkowych. W serwisie
udostêpniane s¹ informacje na temat gazu i ropy z ³upków
zarówno z Polski, jak i ze œwiata.
Serwis przeznaczony jest dla wszystkich osób, a w szczególnoœci dla tych, którzy nie s¹ ekspertami w dziedzinie
wêglowodorów ze z³ó¿ niekonwencjonalnych, a chcieliby
uzyskaæ wiedzê z wiarygodnego, ale i niezaanga¿owanego
biznesowo Ÿród³a. Serwis ma na celu tak¿e przekazanie
spo³eczeñstwu, przede wszystkim mieszkañcom z regionów perspektywicznych, aktualnych informacji na temat
wêglowodorów z formacji ³upkowych, a zw³aszcza aspektów ochrony œrodowiska zwi¹zanych z ich poszukiwaniem,
rozpoznawaniem i planowan¹ eksploatacj¹ w Polsce.
Serwis informacyjny jest przygotowywany przez specjalistów z PIG-PIB, którzy na co dzieñ prowadz¹ badania naukowe z zakresu geologii, hydrogeologii, geofizyki
i ochrony œrodowiska. Maj¹ równie¿ doœwiadczenie w popularyzowaniu treœci geologicznych.
W przypadku dziedzin, które nie s¹ specjalnoœci¹ geologów, a które s¹ niezbêdne do kompleksowego przedstawienia wszystkich zagadnieñ zwi¹zanych z wêglowodorami
niekonwencjonalnymi, nawi¹zano wspó³pracê z prawnikami, socjologami, ekonomistami i politologami. Systematyczne zbieranie materia³ów dotycz¹cych postêpów i wyników prowadzonych badañ geologicznych, geofizycznych
i œrodowiskowych oraz codzienny monitoring polskiej prasy
i Internetu umo¿liwiaj¹ przekazywanie aktualnych informacji wszystkim zainteresowanym.
Serwis infolupki.pgi.gov.pl sk³ada siê z dzia³ów informacyjno-edukacyjnych. W „Aktualnoœciach” zainteresowani znajd¹ istotne wiadomoœci z bran¿y poszukiwania
i wydobywania wêglowodorów ze z³ó¿ niekonwencjonalnych. Natomiast w „Kalendarium” podawane s¹ informacje
o przysz³ych spotkaniach i wydarzeniach. W dziale „Prawo
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i koncesje” mo¿na znaleŸæ zarówno krajowe akty prawne,
jak i dyrektywy i decyzje Unii Europejskiej (wraz z krótkim
opisem) maj¹ce znaczenie dla poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania gazu z ³upków, a tak¿e odpowiedzi
na interpelacje z³o¿one przez pos³ów w sprawie poszukiwania tego gazu. W „Czytelni” serwisu zamieszczane s¹
z kolei publikacje dotycz¹ce wêglowodorów ze Ÿróde³ niekonwencjonalnych, zebrane w usystematyzowane „katalogi”.
Mo¿na st¹d m.in. pobraæ zapisan¹ w formacie PDF ksi¹¿kê
pt. „Pañstwowa s³u¿ba geologiczna o gazie w ³upkach”
wydan¹ z koñcem 2013 r. przez PIG-PIB. Dzia³ „Edukacja” zawiera materia³y dydaktyczne dla m³odzie¿y szkolnej i nauczycieli. Przygotowywane przez pracowników
PIG-PIB prezentacje multimedialne i foldery skierowane
do uczniów s¹ dostosowane do podstaw programowych
takich przedmiotów jak przyroda i geografia. Materia³y dla
nauczycieli w postaci scenariuszy lekcji i syllabusa tworzone s¹ z myœl¹ o wzbogaceniu zajêæ poœwiêconych surowcom energetycznym Polski. W dziale tym zamieszczane s¹
równie¿ informacje dotycz¹ce ró¿nego rodzaju konkursów
(wiedzy, plastyczne, filmowe) dla m³odzie¿y szkolnej.
Teksty popularnonaukowe publikowane w serwisie
infolupki.pgi.gov.pl skategoryzowane s¹ ze wzglêdu na
poziom trudnoœci, co ma u³atwiæ poszczególnym grupom
odbiorców dotarcie do informacji odpowiadaj¹cych ich
doœwiadczeniu i wiedzy. Specjalistyczne s³ownictwo zosta³o
wyjaœnione w s³owniku.
Serwis jest nowoczesny i interaktywny. Dlatego te¿ nie
jest to jedynie informacyjna, encyklopedyczna strona internetowa. Do wspó³pracy zaproszono ekspertów, którzy odpowiadaj¹ na pytania dotycz¹ce problematyki ³upkowej
oraz przedstawiaj¹ swoje komentarze i opinie. W dziale
„Multimedia” mo¿na znaleŸæ tematyczne zdjêcia, filmy
i prezentacje. Specjalnie na potrzeby projektu stworzono
krótki film edukacyjny pt. „Od morza do z³o¿a. Jak powsta³
gaz ³upkowy?” oraz animacjê wiercenia g³êbokiego otworu
poszukiwawczego za gazem z ³upków wraz z najwa¿niejszymi elementami wiertni.
Serwis prowadzony jest w ramach projektu „Wsparcie dzia³añ informacyjnych i analityczno-wdro¿eniowych
nt. wêglowodorów z formacji ³upkowych na rzecz bezpieczeñstwa energetycznego Polski i ochrony œrodowiska, w tym
udzia³u spo³eczeñstwa w procesie udzielania koncesji”.
Zapraszamy serdecznie do systematycznego odwiedzania serwisu infolupki.pgi.gov.pl i do jego wspó³tworzenia przez zadawanie pytañ w „K¹ciku eksperta”, a studentów namawiamy do zaanga¿owania w tworzenie „Strefy
studenta”. Zachêcamy tak¿e do zg³aszania zagadnieñ wartych wyjaœnienia i dok³adniejszego opracowania (drog¹
e-mailow¹ na adres infolupki@pgi.gov.pl).
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