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Nanotechnologia: wyzwania naukowe i społeczne 
 

Termin nanotechnologia pojawił się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Obecnie oznacza badania naukowe i prace rozwojowe oraz manipulacje strukturami mole-

kularnymi o rozmiarach liniowych od jednego do stu nanometrów (jeden nanometr (1nm) 

to miliardowa część metra). Jednym z celów nanotechnologii jest wytwarzanie nowych 

urządzeń metodą atom po atomie. 

O nadziejach pokładanych w nanotechnologii świadczy wciąż rosnąca liczba publi-

kacji naukowych i popularno � naukowych z tej dziedziny, liczba czasopism, instytutów i 

centrów badawczych ze słowem �nano� w nazwie, zainteresowanie mediów, polityków i 

zwykłych obywateli czy wreszcie wysoki poziom finansowania badań i prac rozwojowych w 

niektórych krajach. 

Olbrzymie zainteresowanie połączone z interdyscyplinarnym charakterem badań i 

hermetycznym językiem nauki rodzi wiele napięć, nieporozumień i obaw; stawia też wiele 

wyzwań. Z jednej strony chodzi o elementarną odpowiedzialność badacza wkraczającego 

na nieznane tereny, z drugiej odpowiedzialność mediów, popularyzatorów nauki i polity-

ków. Tematyką nanotechnologiczną interesuje się też literatura science fiction, często 

snująca przerażające wizje świata opanowanego przez samo-powielające się nano-roboty. 

Warto przypomnieć, że nanotechnologia wyrasta bezpośrednio z obserwowanej od 

lat miniaturyzacji urządzeń elektronicznych, które w istotny sposób zmieniły życie każdej 

chyba osoby na naszym globie. Nic dziwnego, że oczekiwany jest bardzo duży wpływ nano-

technologii na ludzi i społeczeństwa. 

W wykładzie zostaną zasygnalizowane niektóre wyzwania związane z szeroko pojętą 

nanotechnologią: 

• naukowe (m.in. interdyscyplinarny charakter badań, zanik dychotomii badania pod-

stawowe � stosowane, praktyczne wykorzystanie kwantowo-mechanicznej logiki w 

przetwarzaniu informacji, itp.), 
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• społeczne zmiany spowodowane rozwojem nanoelektroniki (możliwość stworzenia 

komputerów kwantowych o niewyobrażalnych konsekwencjach dla kryptografii, sze-

rokopasmowy internet, telefony komórkowe z nowymi funkcjonalnościami, �), 

• problemy zastosowań nanocząstek w diagnostyce medycznej i terapii, i związane z 

tym badania ich toksyczności i aktywności biologicznej, 

• problemy ochrony środowiska, 

• aspekty edukacyjne, ekonomiczne i prawne rozwoju nanotechnologii. 

 
Według wielu obserwatorów fakt, że społeczeństwa przewrażliwione dotychczaso-

wym wykorzystywaniem osiągnięć nauki np. w zakresie energii jądrowej czy genetycznie 

modyfikowanej żywności domagają się wyjaśnień na wstępnym etapie rozwoju nanotechno-

logii stanowi szansę na właściwy i harmonijny rozwój tej powstającej dziedziny wiedzy. 

Równoległe badania społecznych, etycznych i zdrowotnych aspektów nanotechnologii i jej 

wpływu na jakość życia może tylko zwiększyć szansę na wykorzystanie nanotechnologii dla 

dobra ogólnego. 
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