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Powstała w 1949 roku w Paryżu Europejska Federacja Zoo-
techniczna (European Federation for Animal Science – EAAP) 
jest bez wątpienia jedną z najważniejszych w świecie organi-
zacji skupiających zootechników – naukowców i praktyków. 
Jej stosowany obecnie skrót EAAP pochodzi od wcześniej-
szej nazwy stowarzyszenia – European Association of Animal 
Production. Narodowymi członkami EAAP są obecnie 34 kra-
je. Udział Polski w tej organizacji jest owocem znakomitej dłu-
goletniej współpracy Polskiego Towarzystwa Zootechniczne-
go z Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt, wspierającym fi-
nansowo to przedsięwzięcie. Liczba członków indywidualnych 
EAAP przekroczyła już 2700. Najważniejsze statutowe cele 
tej organizacji to wspieranie badań dotyczących coraz czę-
ściej nie tylko zwierząt gospodarskich oraz upowszechnianie 
ich wyników. Znakomicie wpisują się w to zarówno coroczne 
zjazdy (gromadzące kilkuset, a nierzadko więcej uczestni-
ków), jak też wydawnictwa naukowe (w tym renomowany „Ani-
mal”). Jednak jedną z kluczowych form działalności EAAP 
w ostatnich latach jest jego zaangażowanie w promowanie 
młodych adeptów nauki. Stypendia na udział w dorocznych 
zjazdach EAAP dla osób rozpoczynających karierę naukową, 
czy warsztaty prezentowania wyników prac badawczych, to 
tylko część działalności. Służą temu także sesje młodych na-
ukowców organizowane podczas dorocznych kongresów oraz 
Klub Młodych Pracowników Nauki Young EAAP.

Notabene, podobne działania podejmowane są także 
przez inne organizacje naukowe. Z satysfakcją należy pod-
kreślić osiągnięcia Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 
w tym zakresie. W nurt promocji młodych adeptów nauki wpi-
suje się konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu 
nauk zootechnicznych (nieprzerwanie od 1984 roku) oraz 
analogiczny konkurs na najlepszą pracę doktorską (od 2008 
roku). Z kolei od 2011 roku organizowane są podczas corocz-
nych zjazdów naukowych PTZ, cieszące się coraz większym 
zainteresowaniem, sesje konkursowe młodych naukowców. 
Należy odnotować także inne inicjatywy, jak chociażby kon-
kurs na najlepszą pracę inżynierską prowadzony od dwóch lat 
przez Koło PTZ w Poznaniu. 

Klub Young EAAP 

Young EAAP jest grupą młodych pracowników nauki działają-
cą w ramach Europejskiej Federacji Zootechnicznej. Osobom 
rozpoczynającym karierę naukową stwarza on możliwość 
spotkań i dzielenia się doświadczeniami nie tylko podczas 
zjazdów czy seminariów i specjalnych szkoleń organizowa-
nych przez EAAP, ale także za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych. Jest też miejscem nawiązywania kontaktów 

z innymi ośrodkami naukowymi na świecie, które mogą za-
owocować prowadzeniem wspólnych badań, nawiązywaniem 
kontaktów z praktyką, perspektywami podjęcia interesującej 
pracy itp. Podczas zjazdów EAAP Klub organizuje specjalne 
sesje i spotkania, integrujące młodych adeptów nauki. 

Bieżącymi pracami Young EAAP kieruje zarząd, a jego 
przewodniczący jest zapraszany na niektóre posiedzenia 
Rady EAAP. Obecnie przewodniczącym jest dr Christian 
Lambertz (z Niemiec), a sekretarzami dr Anamarija Smetko 
(z Chorwacji) i dr Torun Wallgren (ze Szwecji). 

Członkami Young EAAP mogą zostać studenci, absolwen-
ci i inni młodzi pracownicy nauki, którzy nie ukończyli 35 lat 
lub czas od uzyskania przez nich stopnia naukowego doktora 
nie przekroczył 10 lat, są Indywidualnymi Członkami EAAP* 
(patrz przypis) i przesłali do Sekretariatu EAAP (eaap@eaap.
com) formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie interneto-
wej PTZ w zakładce EAAP. Aby zostać członkiem Young 
EAAP nie trzeba brać udziału w zjazdach EAAP, chociaż 
oczywiście osobiste spotkania zawsze ułatwiają nawiązywa-
nie bezpośrednich kontaktów. 

Young EAAP zamierza wkrótce uruchomić na Facebooku 
ankietę, której celem będzie wybór tematu Sesji Młodych Na-
ukowców podczas Zjazdu EAAP w Dubrowniku, w roku 2018. 
Ponadto, w końcu roku 2017 także na Facebooku ogłoszony 
został konkurs fotograficzny, na który każdy młody naukowiec 
może wysłać fotografię ze swoich badań i wygrać bezpłatną 
rejestrację na kolejny Zjazd. 

Klub liczy obecnie 152 członków, z czego z Polski jedynie 
troje! Są wśród nich: dr Ewa Sell-Kubiak i dr Marcin Pszczoła 
(z UP w Poznaniu) oraz stypendystka EAAP z roku 2014 dr 
Magda Mielczarek (UP we Wrocławiu). Notabene, w roku 
2017 stypendystką EAAP była także mgr Aleksandra Duni-
sławska (UTP w Bydgoszczy).

W tym kontekście z satysfakcją należy przypomnieć, że 
w długiej historii Europejskiej Federacji Zootechnicznej przed-
stawiciele naszego kraju pełnili ważne funkcje, m.in. prof. J. Fal-
kowski, prof. S. Jankowski, prof. H. Jasiorowski, prof. T. Je-
zierski, prof. J. Kielanowski, dr D. Krencik, prof. D. Lewczuk, 
prof. E. Martyniuk, prof. R. Niżnikowski, prof. A. Stachurska, 
prof. J. Szyda, dr A. Trzeciakowski, prof. S. Wójcik, prof. A. Żar-
necki i prof. T. Żebrowska. O pozycji Polski świadczy także po-
wierzenie nam organizacji trzech Zjazdów EAAP (w 1974, 1998 
i 2015 roku).  

Utrzymanie wysokiej pozycji Polski w tej organizacji wyma-
ga większego zaangażowania młodych adeptów nauki. Jak 
już wspomniano, duże możliwości w tym zakresie stwarza 
członkostwo w Young EAAP, gdyż ułatwia szybsze zaistnie-
nie na arenie międzynarodowej: prezentację wyników prac 
badawczych oraz nawiązywanie i rozwijanie sieci kontaktów, 
co z kolei daje możliwość udziału w  interesujących projektach 
międzynarodowych. Warto spróbować!

Więcej informacji na temat Klubu dostępnych jest na stro-
nie EAAP. Informacje znaleźć można także na stronie interne-
towej PTZ w zakładce EAAP (http://ptz.icm.edu.pl/eaap/). 

*Aby zostać Indywidualnym Członkiem EAAP należy wy-
pełnić na stronie internetowej EAAP formularz on-line dla 
osób mieszkających w krajach członkowskich (http://www.
eaap.org/eaap-form/). Dla osób mieszkających w Polsce 
Indywidualne Członkostwo EAAP jest bezpłatne. Informacje 
na temat dodatkowych korzyści płynących z członkostwa 
indywidualnego można znaleźć na jego stronie internetowej.


