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KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zapowiedzi 

Cyfrowa Przyszłość 
konferencja branżowa, Warszawa, 29 maja 2012 roku 

Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza na prezentację „Katalogu kompetencji medialnych i informa-
cyjnych” przygotowanego w ramach projektu „Cyfrowa Przyszłość”. Konferencja odbędzie się 29 maja 
2012 roku o godzinie 18.00 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy ul. Pańskiej 3 w Warszawie. 

W czasach społeczeństwa informacyjnego kompetencje związane z wykorzystywaniem mediów 
i technologii informacyjnych są już rodzajem alfabetu. Niestety, poziom tych kompetencji jest w Polsce 
daleko niezadowalający, co pokazują raporty takie jak Diagnoza Społeczna. Choć edukacja medialna 
i informacyjna jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej i strategii rządowych, to do dziś nikt nie 
pokusił się o szczegółowe zdefiniowanie zakresu edukacji medialnej, jej celów, zadań i priorytetów. 

„Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych”, przygotowany przez zespół ekspertów 
Fundacji Nowoczesna Polska, jest pierwszą w Polsce próbą kompleksowego ujęcia tego problemu. Ma-
pa kompetencji medialnych została klarownie podzielona na pola tematyczne oraz grupy wiekowe i po-
ziomy zaawansowania. Powstanie tego katalogu umożliwia nie tylko wypracowanie skutecznych pro-
gramów dydaktycznych podnoszących kompetencje korzystania z technologii informacyjnych i mediów, 
ale także rozpoczęcie działań na rzecz długofalowej strategii podnoszenia kluczowych w XXI wieku 
kompetencji medialnych całego społeczeństwa.  

„Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych” jest przedsięwzięciem pionierskim, bo 
przekłada realne problemy społeczne na język konkretnej wiedzy i umiejętności. Lista kompetencji zo-
stała opracowana dla wszystkich grup wiekowych (od wychowania przedszkolnego po kształcenie 
ustawiczne) i obejmuje szeroki przekrój tematów, takich jak umiejętność korzystania z informacji, ety-
ka i wartości w komunikowaniu, prawo mediów czy języki komunikatów medialnych. Dzięki temu ka-
talog jest podstawą służącą budowie spójnego zestawu materiałów wolnych i otwartych materiałów 
dydaktycznych z tego obszaru, gotowych do wykorzystania w szkołach oraz innych instytucjach edu-
kacyjnych, takich jak domy kultury czy biblioteki.  
„Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych” kontynuacją pracy podjętej w raporcie „Edukacja 
medialna i informacyjna w Polsce”. Jest to pierwsza w Polsce próba opisania naszego stanu wiedzy 
o kompetencjach medialnych Polaków i zbudowania wizji rozwoju tych kompetencji w przyszłości.  

Raport zawiera analizę SWOT tego problemu, przykłady najlepszych działań związanych z roz-
wojem edukacji medialnej i informacyjnej w innych krajach, jak również katalog polskich inicjatyw 
i analizę podstaw programowych MEN. 

Projekt „Cyfrowa Przyszłość” realizowany jest dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Audiowi-
zualnego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Czym jest edukacja medialna i informacyjna? 

Wierzymy, że umiejętności pozyskiwania i wykorzystywania informacji oraz twórczego i bez-
piecznego korzystania z mediów stanowią elementarz obywatela w społeczeństwie informacyjnym. Nie 
tylko warunkują sprawne poruszanie się na rynku pracy, ale także zwiększają szanse edukacyjne 
i umożliwiają uczestnictwo w obiegu kultury. Ostatnie badania dowodzą, że jedną z głównych barier 
w korzystaniu z narzędzi cyfrowych i internetu jest brak motywacji, związany z brakiem odpowiedniej 
wiedzy i umiejętności. Choć zdajemy sobie sprawę z szans i zagrożeń związanych z wykorzystaniem 
nowych technologii, ciągle nie zadajemy sobie podstawowych pytań o to, jak można te umiejętności 
zdobywać i kształcić. Konieczne jest zatem prowadzenie kompleksowych i systematycznych działań 
z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia, łącznie z kształce-
niem ustawicznym.  
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W programie prezentacja najnowszej publikacji Fundacji „Katalog kompetencji medialnych 
i informacyjnych”, jak również dyskusja na temat przyszłości edukacji medialnej i informacyjnej w Pol-
sce.  

Fundacja Nowoczesna Polska działa na rzecz rozwoju w Polsce nowoczesnej edukacji na 
wszystkich etapach nauczania dzieci i dorosłych, realizując projekty (m.in. Wolne Lektury, Kultura 
Remiksu) i angażując sie w kształtowanie polityki edukacyjnej. Wierzymy, ze umiejętne wykorzystanie ̨̇ 
technologii jest drogą do innowacyjności i rozwoju całego społeczeństwa, a kluczowym narzędziem dla 
osiągnięcia tego celu jest otwarty, darmowy dostęp do materiałów edukacyjnych potrzebnych uczniom 
i nauczycielom w procesie dydaktycznym. Fundacja jest członkiem założycielem Koalicji Otwartej Edu-
kacji.  

Kontakt: Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska, email: ja-
roslaw.lipszyc@nowoczesnapolska.org.pl, 607 707 026; Dorota Górecka, koordynatorka projektu „Cy-
frowa Przyszłość”, email: dorota.gorecka@nowoczesnapolska.org.pl, 22 621 30 17 
Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 23.05.2012 

 

Kulturowa tożsamość książki 
doroczną konferencja z cyklu „Książka – Dokument – Informacja”,  
Wrocław, 5-7 grudnia 2012 roku 

Organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego  
Książki mają swoją tożsamość. Jest ona wynikiem intencjonalnych działań nosicieli określonej kultury 
odpowiedzialnych za przesłanie ideowe książek, które w dalszej kolejności same ową kulturę współtwo-
rzą, wpływając na swoich odbiorców. 
● Zaproszenie: http://www.ibi.uni.wroc.pl/index.php/badania-naukowe/69/446-zaproszenie  
● Zagadnienia: http://www.ibi.uni.wroc.pl/index.php/badania-naukowe/69/447-zagadnienia  
● Organizatorzy: http://www.ibi.uni.wroc.pl/index.php/badania-naukowe/69/449-kontakt  
Więcej informacji programowych i organizacyjnych znajdziesz na stronie Konferencji: 
http://www.ibi.uni.wroc.pl/index.php/badania-naukowe/54/445-kulturowa-tosamo-ksiki  
Źródło: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, data dostępu 
26.05.2012 

Z ŻYCIA SEKCJI 

 

Bibliotekarze i czytelnicy  

VI doroczna konferencja z cyklu Bałtyckich konferencji „Zarządzanie i organizacja bibliotek” poświęco-
na była bibliotekarzom i czytelnikom w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek. 
Temat dość pojemny i zawsze aktualny, gdyż zawsze mamy do czynienia z ciągłym postępem technolo-
gicznym i organizacyjnym. Tyle, że w ostatnich latach postęp mocno przyspieszył. 

Na konferencję zjechało się blisko setki uczestników z kraju oraz najbliższej nam zagranicy, 
którzy zaprezentowali ok. 60 referatów i prezentacji. Dlatego też część obrad toczyła się w sekcjach, 
w wyniku czego nie było możliwości usłyszenia wszystkich. Inna sprawa, że i chłonność umysłu jest 
ograniczona. Sam zresztą jedną sesję sobie podarowałem i wybrałem się na spacer po nieodległej 
gdańskiej starówce. A przy okazji przy piwku przejrzałem codzienną prasę, bez której nie umiem żyć. 

Nawał referatów sprawił, że na prezentację lub odczytanie każdy miał raptem kwadrans. I chy-
ba tylko ja jeden uniknąłem poganiania ze strony moderatora, gdyż zmieściłem się co do minuty. No, 
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ale za mną stoją dziesiątki lat.doświadczenia i dziesiątki wygłoszonych referatów czy też prezentacji. 
A przedmiotem mego wystąpienia był Karol Głombiowski, pod którego kierunkiem w 1970 roku napi-
sałem pracę magisterską, a osiem lat później - doktorską. Pod jego ręką jako redaktora naczelnego pi-
sma „Studia o Książce” przez 14 pełniłem funkcje sekretarza redakcji. Celem było przedstawienie go 
jako nauczyciela, badacza i mistrza. W kwadrans trudno zrobić to wszystko, ale że teksty mają być 
opublikowane, skupiłem się na kwestiach najważniejszych lub nawet takich, na które w naukowym 
tekście nie mogłyby się pojawić.Poszło dobrze, bo umiem zapanować nad uwagą słuchaczy. Zapomnia-
łem tylko zaznaczyć, że w przyszłym roku powinniśmy (w sensie postulatywnym) obchodzić setną 
rocznicę urodzin mistrza. Ale chyba udało mi się pomóc zrozumieć, co jest istotą mistrzostwa w zawo-
dzie i w nauce. I że szczęściem jest trafienie na etapie edukacji lub początków kariery zawodowej trafić 
na kogoś, kto na miano mistrza zasługuje. 

Większość autorów jakby nie wzięła pod uwagę przyszłej publikacji i przyjęła różne strategie 
występów: czytała swoje teksty bardzo szybko, co czyniło percepcję mocno utrudnioną, a czasem wręcz 
niemiłą uszom, ignorowała poganianie przez moderatorów i jakby nigdy nic doczytywała swoje teksty 
do końca lub pomijając istotne fragmenty przechodziła do podsumowań. Przyznaję, że bardzo mnie 
męczy, gdy autorzy prezentacji przedstawiając wyniki ciekawych czasem badań ilościowych, pokazując 
slajdy w postaci wykresów lub tabel jednocześnie je „opowiadają”, zamiast ograniczyć się do konkluzji.  

Wydaje się, że miarą nadążania za postępem technologicznym powinien też być profesjonalizm 
w wystąpieniach publicznych. Tym bardziej, że bibliotekarze w coraz większym stopniu stają się edu-
katorami, pomagającymi czytelnikom w poruszaniu się w świecie książki i informacji, który coraz szyb-
ciej staje się światem w cyberprzestrzeni. 

Było dość dużo referatów i prezentacji posiadających tzw. jądro naukowe (termin ze słownika 
mego mistrza), będących wynikami własnych badań (niemal wyłącznie ilościowych), które wzbogacają 
wiedzę faktograficzną w dziedzinie bibliotekoznawstwa lub mogą okazać się pomocne przy organizacji 
pracy bibliotek, ale były też takie, w których owego jądra nie dostrzegłem. Być może przysłane pełne 
teksty jednak kryteria naukowości spełniają. 

Jak to u Majki (Wojciechowskiej, dyrektorki biblioteki Ateneum - Szkoły Wyższej i zarazem 
przewodniczącej Komisji Zarządzania i Marketingu w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, przy po-
wołaniu której maczałem palce), pod względem organizacyjnym wszystko zagrało. Tym razem także 
dzięki współudziałowi Biblioteki Gdańskiej PAN, gdzie drugiego dnia toczyły się obrady i gdzie gdy już 
wychodziliśmy, rozpoczynały się prace do rozpoczynającej się wieczorem w całej Polsce imprezy „Noc 
w muzeum”. 

Dla mnie pobyt w Gdańsku to także okazja do spotkania z mieszkającymi tu przyjaciółmi, ro-
dziną oraz z morzem. Pogoda była taka sobie, ale jednak pozwoliła na to, żeby przejść się promenadą 
nadmorską do Sopotu, zjeść zupę rybną (tym razem trafiłem w którejś knajpce na plaży na pyszną zu-
pę typu krem, w której pływały kawałki gotowanych jarzyn oraz ryby) oraz ryby smażonej (w innej po-
dobnej knajpce, już w Sopocie, był to świetnie przyprawiony dorsz) a także przejść się sławnym „Mon-
ciakiem” w Sopocie, przy którym trafiłem na taki prawdziwy pub, z długą ladą, za którą znajduje się 
kilka dystrybutorów piwa. W tym także jednego lokalnego, czyli Specjalu. 

Organizatorzy już teraz zaprosili na konferencje przyszłoroczną, poświęconą bibliotece jako 
przestrzeni kultury i nauki. Jeśli nie stanie się nic nieprzewidzianego, zechcę tam znów być. 

Stefan Kubów 
Źródło: Blog Stefana Kubowa, data dostępu 24.05.2012 

Co kobiety wiedzą o mężczyznach? Co mężczyźni wiedzą o kobietach? 

Dlaczego mężczyźni są jak koty, a kobiety jak kawa? 
Chcesz się wreszcie dowiedzieć, co o nas sądzi płeć przeciwna? Zajrzyj do naj-

nowszej publikacji napisanej przez czytelników i bibliotekarzy Krakowskiej Akademii.  
A w niej: dlaczego mężczyźni są jak koty, a kobiety jak kawa i bzy oraz jak zrozumieć kobietę 
i poskromić dumnego mężczyznę. Jeżeli znasz inne sekrety płci zostań współautorem książki. 

Zapraszamy do Czytelni Głównej 
 

 
 
 
 
 
Źródło: Biblioteka Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego. dokument onli-
ne: http://www.facebook.com/BibliotekaKAAFM, data dostępu 21.05.2012 
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SZKOLENIA 

 

Digitalizacja: zarządzanie treścią w bibliotekach cyfrowych: 
ryzyka prawne, problemy prawa autorskiego 
19 edycja seminarium, Warszawa, 26 czerwca 2012 roku 

Organizator: Centrum Promocji Informatyki 
Biblioteka cyfrowa jest „prawdziwą” biblioteką: gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory, toteż jej 
najważniejszym zadaniem jest taka organizacja zasobów, by były one jak najpełniej wykorzystywane. 
Środki informatyczne nie automatyzują procesu podejmowania decyzji przez zarządzającego, choć bez 
wątpienia upraszczają wdrożenie i kontrolę. Postrzeganie takiej biblioteki jako wystawy cyfrowych 
wtórników jest błędem, który na ogół prowadzi do lekceważenia poważnego użytkownika - zarówno 
tego, który potrzebuje trudno dostępnych źródeł i opracowań do pracy naukowej, jak i tego, który szu-
ka w Internecie przeżyć intelektualnych lub estetycznych, nie mając koniecznie na myśli jakiegoś sys-
tematycznego przedsięwzięcia. Jest dobrą tradycją krajów zaawansowanych w digitalizacji, że obie te 
funkcje realizowane są w ramach jednego serwisu. Oznacza to konieczność przemyślenia na nowo tra-
dycyjnych systemów informacyjno-wyszukiwawczych, pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje tech-
nika, oraz rozwiązanie nieznanych tradycyjnym bibliotekom problemów prawnych. O tym będą na na-
szym seminarium mówili teoretycy i praktycy informacji naukowej, twórcy repozytoriów i prawnicy.  
● Szczegóły programowe i organizacyjne: Centrum Promocji Informatyki, dokument online: 
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/ztbc/index.php, data dostępu 23.05.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Przyznano nagrodę architektoniczna Polityki 

Przyznano nagrodę architektoniczna Polityki. Oczywiście otrzymał ją Budynek Centrum Informacji Na-
ukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Na filmie zobaczymy też wnętrze nie do końca zago-
spodarowanego budynku. 
● http://bryla.gazetadom.pl/bryla/1,85301,11780469,Przyznano_Nagrode_Architektoniczna_Polityki__FILM_.html  
● http://bryla.gazetadom.pl/bryla/56,85301,11289075,Centrum_Informacji_Naukowej_i_Biblioteka_Akademicka_,,2.html  

 

Wro2012ROBAKIrYtbibliotekaciąglewgrze! 

Źródło: Robaki, korespondencja nadesłana 23.05.2012 roku 
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Zobacz również: 
● Nagroda Architektoniczna „Polityki” dla Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Więcej... 
http://wyborcza.pl/1,91446,11778569,Nagroda_Architektoniczna__Polityki__dla_Biblioteki.html#ixzz1
w0E1uQYx, data dostępu 26.05.2012 
● Do czytania i do oglądania. Więcej … 
http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1527037,1,nagrody-architektoniczne-polityki-
za-2011-rozdane.read, data dostępu 26.05.2012 
● Nagroda Architektoniczna „Polityki” dla Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Więcej … 
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nagroda-architektoniczna-polityki-dla-
biblioteki-akademickiej-w-katowicach, data dostępu 26.05.2012  

Drzewa dla Warszawy  
– wystawa instalacji rzeźbiarskich w Ogrodach BUW, 19 maja - 30 lipca 2012 roku  

Fundacja Pala Art. Projects i Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zapraszają do 
zwiedzania wystawy świecących instalacji rzeźbiarskich autorstwa Darka Pali za-
tytułowanej CYKL: Drzewa Dla Warszawy, która będzie prezentowana w Ogrodzie 
Dolnym BUW od 19 maja do 30 lipca 2012 roku w godz. od 9 do 20.  

Instalację można oglądać na żywo przez kamerę internetową: 
http://www.popler.tv/drzewadlawarszawy/  

Projekt w swojej idei skierowany jest do społeczności lokalnej i zawiera 
pomysł stawiania kolejnych podświetlonych drzew-rzeźb w różnych miejscach, nie 
tylko w Warszawie, ale w całej Europie.! Zobacz więcej http://www.fpap.pl/   
Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, data dostępu 26.05.2012 

Stan prac grupy EURIG nad zasadami katalogowania RDA  
Zebranie Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej,  
Warszawa, 31 maja 2012 roku 

Biblioteka Narodowa zaprasza wszystkich zainteresowanych na zebranie Instytutu Bibliograficznego 
BN. Odbędzie się ono w czwartek, 31 maja o godzinie 12.00 w gmachu głównym Biblioteki Narodowej, 
w Warszawie, przy al. Niepodległości 213 w sali 200. 
Dr Marcin Roszkowski (Biblioteka Narodowa) przedstawi sprawozdanie: Stan prac grupy EURIG nad 
zasadami katalogowania RDA. 
Źródło: Biblioteka Narodowa, data dostępu 26.05.2012 

Blogi naukowe – publikacja z konferencji Open Access 

Redakcja w EBIB-ie działa w sposób ekspresowy i dzisiaj zobaczyłem, że jest już dostępny mój tekst 
z III Międzynarodowej Konferencji Open Access „Otwarta nauka i edukacja” 
[https://conferences.umk.pl/index.php/MKOA/IIIMKOA/schedConf/program]. Cały tom (jeszcze uzu-
pełniany) Materiałów konferencyjnych EBIB 22 dostępny jest pod tym adresem 
http://www.nowyebib.info/publikacje-ebib/36/1004-konferencja-oa-2012]. Ja natomiast chciałem 
zaprosić do przejrzenia mojego tekstu, który jest uzupełnieniem wystąpienia, które miałem okazję na 
konferencji wygłosić. Tekst jest dostępny w języku polskim [http://ekulczycki.pl/wp-
content/uploads/2012/05/Blogi-i-serwisy-naukowe.pdf] – i dzięki świetnej pracy redakcji i tłumaczy – 
również po angielsku [http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2012/05/Blogs-and-scientific-
services.pdf]. Tekst jest dosyć pokaźny – liczy ponad 20 stron – dlatego nie mogę powiedzieć, że jest to 
treść wystąpienia – jest to raczej osobny materiał, w którym rozwijam myśli jedynie skrótowo przed-
stawiane (lub implicytnie zakładane) podczas wystąpienia i prezentacji (link do SlideShare: 
http://www.slideshare.net/emanuelkulczycki/blogi-i-serwisy-naukowe-komunikacja-naukowa-w-
kulturze-konwergencji).  

O czym pisałem. Starałem się przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czym jest blogowa-
nie naukowe, jak jest postrzegane i jak odnieść tę praktykę do polskich realiów. Nie starałem się pro-
wadzić typologii blogów, aczkolwiek jakąś założyć musiałem. Natomiast w odniesieniu już konkretnie 
do blogów naukowych przyjąłem, że istnieją takie „podmioty” w blogosferze jak: 
● Blogi naukowców (blogi naukowe) — blogi tworzone najczęściej przez jedną osobę, piszącą głównie 

o prowadzonych przez siebie badaniach. Wówczas na blogu albo rozpowszechnia się już uzy-
skane i opublikowane wyniki, albo blog przyjmuje postać „otwartego notatnika”, w którym do-
kumentuje się prowadzone właśnie badania. 

● Blogi o nauce — blogi tworzone najczęściej przez grupę osób, które poruszają szeroki wachlarz tema-
tów naukowych, często pisząc o nauce in genere. 

● Blogi uczelniane — oficjalne blogi jednostek naukowych i uczelni wyższych prowadzone przez działy 
informacji lub promocji. 
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● Agregatory blogów i wpisów naukowych — platformy zbierające w jednym miejscu pełne wpisy lub 
linki do wpisów z zewnętrznych blogów naukowych. 

● Serwisy blogów naukowych — platformy (serwisy internetowe), na których zamieszczone są różne 
blogi naukowe pod wspólną marką. 

● Mikroblogi naukowe — serwisy umożliwiające zamieszczanie krótkich informacji tekstowych, poje-
dynczych zdjęć czy filmików w ramach jednego wpisu. 
Do tego doszły jeszcze ogólniejsze rozważania na temat rozwoju komunikacji naukowej, otwie-

rania nauki. Jeżeli kogoś to interesuje – serdecznie zapraszam: 
● Blogi i serwisy naukowe – wersja polska: http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2012/05/Blogi-

i-serwisy-naukowe.pdf  
● Blogs and scientific services – wersja angielska: http://ekulczycki.pl/wp-

content/uploads/2012/05/Blogs-and-scientific-services.pdf  
Emanuel Kulczycki 

Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 25.05.2012 

KULTURA 2.0: Zrozumieć konserwę: o otwartości inaczej (część 1, nauka) 

Publiczny, znaczenia: 
1) taki, który dotyczy ogółu ludzi, społeczności; służy ludziom, jest stworzony dla 
ludzi, 
2) taki, który ma swoich świadków, odbywa się w sposób jawny. 

Kultura i nauka to obszary, w których kluczową rolę odgrywają środki pu-
bliczne. Jedni to lubią, inni nie – ale trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie więk-
szości instytucji kultury, podobnie jak prowadzenie większości badań, zwłaszcza 
tych, które nie niosą w sobie obietnicy szybkiej komercjalizacji, bez pomocy z kasy 
państwa lub Unii Europejskiej. Czyli z pieniędzy należących do nas wszystkich. 

Równocześnie kultura i nauka to obszary, w których działania na zasadach „czysto rynko-
wych” zawsze były raczej wyjątkiem niż regułą. Zarazem to dobre przykłady, od których warto rozpo-
cząć rozmowę o otwartości. Warto się im przyjrzeć także ze względu na (słusznie) powtarzaną mantrę 
przymusu innowacyjności – z tej perspektywy to obszary ważne dla nas wszystkich, także 
w kategoriach ekonomicznych. Skoro publiczne znaczy niemal to samo, co otwarte; i skoro to nie wy-
łącznie magiczny „wolny rynek”, lecz środki publiczne pozostają istotną siłą sprawczą, to dlaczego 
z otwartością w kulturze i w nauce wciąż jest kłopot?  

Szukając (p)odpowiedzi, postaramy się wyjść poza oczywistości, a oprzeć się na naszych do-
świadczeniach ze styku tych dwóch obszarów – na doświadczeniach badaczy kultury. Zamykanie – 
w praktyce oznacza to nieudostępnienie online – tego, co publiczne, to błąd. Argumenty można mnożyć 
w nieskończoność: racjonalność wydatkowania, przejrzystość działań, łatwiejszy obieg myśli 
i informacji czy szansa na wykorzystanie w dyskusji publicznej. Dziś jednak spojrzymy na to wszystko 
z drugiej strony. Od środka, ale krytycznie – wskazując problemy, które stawia otwartość. Zarówno 
przed nauką, jak i ludźmi, którzy w jej systemie pracują. I którym trudniej przyczepić tag skostniałych 
molochów. 

Polska nauka jest dziś pełna paradoksów. Choć wprowadzanie aspektu ekonomicznego do 
oceny w systemie akademickim dokonuje się stopniowo i akcent wciąż kładziony jest na jakość, to 
otwartości wciąż w tym wszystkim jak na lekarstwo. Pierwszym kłopotliwym tematem jest więc obieg 
publikacji akademickich. Badacze oceniani są za ilość cytowań, która wzrasta gwałtownie gdy oferuje-
my teksty w otwartym dostępie. Ale równocześnie publikacje, w których obecność jest najwyżej punk-
towana, są bardzo często „zamknięte” (i to na różnych poziomach, nie tylko dostępu czytelników). Stąd 
obserwowany w ostatnich latach błyskawiczny rozwój „shadow libraries” – nieformalnych interneto-
wych bibliotek treści akademickich, do których swoje teksty często wrzucają sami autorzy. Chodzi 
przecież o to, żeby ktoś tekst przeczytał, a trudno solidaryzować się z wydawcą, który w nauce prawie 
nigdy nie płaci – choć za dostęp liczy słono. Oczywiście, czasem wypada, a nawet trzeba tę cenę za do-
stęp zapłacić. Ale niemożliwe jest kupowanie wszystkiego. Nie przypadkiem w zmitologizowanym obra-
zie naukowca pochyla się on w bibliotece nad książkami, a nie biega z koszykiem po księgarni.  

Bez repozytoriów internetowych sytuacja polskich badaczy byłaby trudna, bo o ile wzmaga się 
presja publikowania w wydawnictwach zagranicznych, to już możliwość czytania pochodzących z nich 
tekstów jest mocno ograniczona. Biblioteki uniwersyteckie zazwyczaj nie oferują dostępu nie tylko do 
nowych książek, ale i do kluczowych baz czasopism (o co swoją drogą trudno mieć pretensje – proble-
my z opłaceniem wszystkich subskrypcji ma nawet Harvard). Poza „shadow libraries” pozostają więc 
techniki czasochłonne, nie zawsze miłe i nie zawsze dostępne: email na tzw. „polskiego studenta” do 
autora tekstu, albo korzystanie z haseł dostępowych znajomych z zagranicznych uczelni, ewentualnie 
oczekiwanie na rytualną doroczną promocję, kiedy na krótki czas otwarte zostają zasoby którejś 
z dużych baz tekstów i kiedy następuje namiętne, hurtowe zgrywanie pdf-ów z tekstami. Dlatego, jak 
napisał (tylko po części żartobliwie) Rafał Ilnicki, „Opłakujemy Gigapedię, podkreślając, że jej zamknię-
cie niszczy kariery, uniemożliwia pisanie doktoratów i habilitacji”.  

Ale paradoksów wokół otwartości w nauce jest więcej. Wkraczamy tu zresztą w obszar kompe-
tencji, których akademia nie uczy. Otwarte projekty, przy których pracowaliśmy – jak „Młodzi i media” 
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czy „Obiegi kultury” – dają możliwość komentowania online raportów podsumowujących. W praktyce 
korzysta z niej garstka osób, co czyni z tego typu publikacji symboliczny gest bez realnych konsekwen-
cji. Czy stymulowanie i moderowanie dyskusji wokół opublikowanych treści powinno być elementem 
warsztatu badacza, a umiejętność budowy społeczności wokół badania elementem jego oceny? Czy też 
wystarczy nam zdolność naukowców do pisania suchych recenzji w peer-review? 

Są i inne, niepoddające się łatwej ocenie problemy. Otwieranie publikacji to większe prawdo-
podobieństwo, że sięgnie po nie ktoś spoza branży. To oczywista szansa, ale też... ryzyko. Przede 
wszystkim dlatego, że w świecie akademickim zasady i standardy dyskusji są ustalone. A jak odpowia-
dać na przykład na żartobliwe wpisy na blogach? Jak zachować wiarygodność akademicką, równocze-
śnie kontrolując wizerunek swoich projektów badawczych w mediach – i który z tych elementów jest 
priorytetem? Nauka otwarta na debatę publiczną zapewnia całkiem dobre argumenty sceptykom, któ-
rzy nie chcą się „otwierać” (w podobny, podwójny sposób, można też czytać notatki z niedawnej konfe-
rencji o otwartej nauce). 

Wreszcie krytycznego spojrzenia na otwartość dostarcza nam doświadczenie opublikowania 
surowych danych badawczych z projektu „Obiegi kultury”. Umożliwiło to falę krytyki „patrzącej 
w dane” i stawiającej tezy, że wyniki nie znajdują potwierdzenia w danych; że nasza analiza 
i interpretacja jest wadliwa. W zamkniętym modelu taka krytyka jest niemożliwa. Czy w takim razie 
warto? Tak, bo dane te wykorzystano także w sposób pozytywny – Przemek Biecek na blogu Smarter 
Poland mógł policzyć rzeczy, których my sami nie policzyliśmy. Warto było także dlatego, że każdy mo-
że dzięki temu naprawdę zweryfikować nasze wyniki. Weryfikowalność cudzych danych leży u podstaw 
nauki, ale do niedawna była kwestią często umowną. Danych często nie było jak udostępnić. Internet 
i model otwartej nauki zapewniają taką możliwość. Ale jednocześnie nasz eksperyment odsłonił patolo-
gię. Część patrzących nam w dane krytyków (za naszą oczywiście zgodą) robi to nie po to, by z tych 
danych skorzystać, lecz by usilnie znaleźć w nich jakieś wady i podważyć niezgodne z własnymi odczu-
ciami interpretacje.  

Jak widać, otwartość to nie tylko pożądany sposób funkcjonowania tego, co publiczne. To tak-
że kłopot. Jak sobie z nim poradzić? Przede wszystkim wyrównując pole gry – z dobrowolnie podejmo-
wanych przez badaczy wyborów uczynić obowiązujący standard. Dostałeś pieniądze na badania? Upu-
blicznij raport i dane, które zebrałeś. Przy trwającej obecnie reformie szkolnictwa wyższego, która prze-
cież w wielu aspektach napotyka na silny opór środowiska naukowego, ten oczywisty wydawałoby się 
wątek jest dziwnie nieobecny. Szkoda, bo systemowe promowanie otwartości w nauce mogłoby być 
dobrym krokiem w stronę szukania odpowiedzi na trudniejsze pytania. O status nauki 
w społeczeństwie, o jej rolę i zadania.  

„Publish What You Learn” to jeden z wielu ukazujących się ostatnio tekstów o sieciowym etosie 
współpracy. Inny dobry przykład to tekst Johna Naughtona dotyczący kwestii powiązanej: konieczno-
ści uczenia dzieci w szkole umiejętności „sieciowych” – a wraz z nimi tego etosu. Teza jest dosyć prosta, 
ale opisuje model rewolucyjny: świat twórców aplikacji sieciowych to świat oparty na otwartych narzę-
dziach; to świat ludzi dzielących się wzajemnie wiedzą i kodem. I tego właśnie modelu powinniśmy się 
uczyć wszyscy: dzieci w szkołach, a dorośli jak tylko potrafią. A celem nie jest ani kupienie ideologii 
wolnej kultury, ani tradycyjnie rozumiane kompetencje IT – jest nim rozumienie współczesnego świata 
i zdolność skutecznego w nim funkcjonowania. Gdyby przyłożyć do tego świata formę krytycznej deba-
ty uruchomioną przez nasze otwarcie danych, to koderzy opisywani w powyższych tekstach, zamiast 
dalej rozwijać cudze rozwiązania, szukaliby usilnie, w sprawnych projektach, drobnych wad i pomyłek 
– by je triumfalnie nagłaśniać. 

Kluczowe pytanie, zainspirowane obserwacjami ze świata koderów, brzmi: jak w nauce szukać 
analogii dla wykorzystywania i rozwijania cudzego kodu? Jak rozwija się cudze badania? Naszym zda-
niem nie tylko poprzez rozkładanie ich na części pierwsze w poszukiwaniu „bugów”, lecz poprzez wyko-
rzystanie tego, co w nich najciekawsze, najlepsze lub najbardziej kontrowersyjne, i odbicie się od tych 
kwestii we własnych badaniach. A do tego potrzeba otwartości – nie tylko treści, ale także umysłów. 
I choć wątpimy, by ten rodzaj otwartości można było w jakikolwiek sposób zadekretować, to równocze-
śnie jesteśmy przekonani, że w środowisku, w którym odgórne regulacje są wciąż ważne, bez impulsu 
z ich strony otwieranie konserwy z nauką wielu badaczy uzna za działanie irracjonalne. Odgórne znie-
sienie asymetrii, w której promujący otwartość często zbierają cięgi od zamkniętych konserwatystów, 
na pewno przyczyniłoby się do podniesienia jakości dyskusji. A może nawet bardziej drastycznie: do 
uruchomienia dyskusji. Nie tylko o otwartości. 

Mirek Filiciak / Alek Tarkowski 
Mirosław Filiciak, ur. 1976, medioznawca, pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, 

gdzie kieruje Centrum Badań nad Kulturą Popularną. Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na 
praktyki uczestnictwa w kulturze. Autor książki „Wirtualny plac zabaw”, redaktor kwartalnika „Kultu-
ra popularna”. 

Alek Tarkowski, ur. 1977, socjolog, dyrektor Centrum Cyfrowego „Projekt: Polska”, koordyna-
tor projektu Creative Commons Polska, współpracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania 
na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się kulturowymi i społecznymi aspektami mediów cyfro-
wych. 
Źródło: Dwutygodnik, 83/2012, data dostępu 25.05.2012 
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Zamiast czwartej umiejętności  

Czy usługa, polegająca na dostarczaniu (odpłatnie) gotowych zestawień bibliograficznych studentom 
nie prowadzi do patologii - zapytałam jakiś czas temu znajomych bibliotekarzy. Wyszukanie adekwat-
nych do tematu i celu pracy dyplomowej publikacji podlega wszak ocenie. Bibliografia oceniana jest za 
aktualność, jakość (czy uwzględniono publikacje recenzowane), relewancję. W sytuacji, gdy można ku-
pić w bibliotece zestawienie, sprawdzane są umiejętności bibliotekarza a nie studenta. 

Opinie na ten temat opisanej usługi są w naszym środowisku zawodowym skrajnie odmienne. 
Skoro jest popyt na zestawienia bibliograficzne, a rozszerzenie oferty umożliwia podreperowanie budże-
tu biblioteki wydaje się, że wszystko jest w porządku. Ale czy na pewno? 

W najnowszym numerze „Biuletynu EBIB” ukazał się artykuł Gail M. Staines „Czwarta umie-
jętność podstawowa: czytanie, pisanie, rachowanie i… wyszukiwanie informacji„. Według autorki 
sprawne posługiwanie się informacją (głównie lokalizacja i wyszukiwanie odpowiedniej informacji) jest 
czwartą, niezbędną w życiu umiejętnością. Jej zdaniem uczelnie powinny poważnie potraktować reali-
zację zajęć z edukacji informacyjnej (EI). Konieczne jest odrzucenie mitów (w tym wiary w to, że 
wszystkie niezbędne informacje odnaleźć można dziś w Internecie) i dbałość o regularne kształcenie 
studentów w zakresie wyszukiwania informacji. Umiejętności informacyjne determinują powodzenie 
podczas okresu studiów, jak i później – w różnych sytuacjach życiowych, dlatego powinny być przed-
miotem szczególnego zainteresowania uczelni.  

Staines zwraca uwagę na jakość EI. Konieczne jest doskonalenie oferty dydaktycznej (wnioski 
o stanie EI budowane mogą być na podstawie mapowania istniejących programów EI). Tylko dobra 
współpraca z resztą uczelni może zagwarantować sukces. W idealnej sytuacji bibliotekarze powinni być 
włączani do zespołów opracowujących programy studiów). 

Za wielką wodą EI dojrzewa. U nas - jedni edukują, inni nie, a jeszcze inni zarabiają na tym, że 
studenci z czwartą umiejętnością są na bakier. Nic nie stoi więc na przeszkodzie aby na naszych uczel-
niach sprzedawać również gotowe prace dyplomowe, o popyt się nie martwię... 

Ewa Rozkosz 
Źródło: Alfabetyzacja informacyjna, data dostępu20.05.2012 

Jak zgłosić czasopismo do Google Scholar?  
Poradnik dla wydawców i redaktorów 

Dzisiejszy wpis jest kolejnym z serii wpisów o Google Scholar. 
W pierwszym na łamach – ”Historii i Mediów” – pisałem 
o Optymalizacji publikacji naukowych do wyszukiwarki Goo-
gle Scholar. Tekst ten był adresowany głównie do autorów. 
W drugim tekśie „Indeksowanie w Google Scholar. Wskazówki 
dla wydawców i redaktorów czasopism naukowych” pisałem 
natomiast o wytycznych istotnych z punktu widzenia redakto-
rów i wydawców czasopism naukowych. Poniższy wpis jest 
kontynuacją, ale i (w pewnym sensie) podsumowaniem po-
przednich. Bowiem czasopismo zgłaszać do Google Scholar 
warto dopiero wtedy, gdy spełnia się zalecenia i wytyczne (opi-

sywane we wcześniejszych wpisach) – wcześniej lepiej tego nie robić (jeśli oczywiście mamy jeszcze ta-
ki wybór). […] 

Emanuel Kulczycki 
● Cały wpis znajdziesz tutaj: Warsztat badacza komunikacji, dokument online: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-zglosic-czasopismo-do-google-scholar-poradnik-dla-
wydawcow-i-redaktorow/, data dostępu 21.5.2012 

Naukowcy przebadali Berlinkę. Odkryli bezcenne dzieła 

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego zbadali prawie 500 bezcennych rękopisów z kolekcji Biblio-
teki Pruskiej, która znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej. Odkryli bezcenne dzieła datowane na XIII 
do XX w. Niektóre z nich na aukcjach mogłyby osiągnąć kilka milionów euro. Nie o pieniądze jednak 
chodzi, ale o wartość historyczną i naukową. Do tej pory kolekcja Biblioteki Pruskiej, zwanej potocznie 
Berlinką, nie jest rozpracowana. Nie wszystkie dokumenty zidentyfikowano i opisano. Dostępne kata-
logi, dające wyobrażenie o tym, jakie skarby może zawierać kolekcja, przynoszą tylko skrótowe i na 
dodatek niepełne informacje. Archiwiści spodziewali się po krakowskich badaniach niespodzianek i nie 
pomylili się. 

Tylko cztery na świecie. Pracami naukowców z Instytutu Filologii Romańskiej UJ emocjonuje 
się dziś nie tylko świat bibliofilów, ale też historycy z całego świata. Dziesięcioosobowa grupa, która je 
prowadziła, ma swoją nazwę - Fibula, czyli metalowe zapięcie rękopisu. - Jest też znaczenie metafo-
ryczne. Nasza grupa jest klamrą, która spina wciąż nierozpoznaną przeszłość z teraźniejszością - mówi 
dr hab. Piotr Tylus, który kierował pracami. 
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Klucz był prosty: do analizy (badania trwały od 2008 roku) wybrano archiwalia w językach ro-
mańskich. Przebadano ich 467. - Zajęliśmy się identyfikacją tekstów, ich historią, tym, kiedy powstały, 
gdzie i na czyje zamówienie, jakie tajemnice w sobie kryją - opowiada romanista. Co odkryli? Nieznane 
i niezwykle cenne dokumenty od pierwszej połowy XIII do XX w. Wśród tych, które naukowcy z grupy 
Fibula uważają za swoje największe odkrycia, są: * XV-wieczny rękopis modlitewnika, zdobiony licz-
nymi miniaturami; * pochodzący z przełomu XII i XIII w. najstarszy, ale niekompletnie zachowany wło-
ski tekst „Historii Aleksandra” (popularnej w średniowieczu sagi o przygodach Aleksandra Wielkiego); * 
rękopis nigdy niewydanych „Zabaw matematycznych” Piera Antonia Filicai, dedykowany Julianowi 
Medyceuszowi z oryginalną, jedwabną oprawą z herbem Medyceuszy; * cenną średniowieczną oprawę, 
którą wykonano ze skóry łączonej złotem. 

- Takie oprawy są tylko trzy na świecie. Ta z kolekcji Berlinki jest czwarta. Introligator musiał 
wykazać się kunsztem artysty. Nakładał na skórę cienkie płatki złota i ostrym narzędziem grawerował. 
Ciekawa jest też historia modlitewnika z XIII w. W tym przypadku udało nam się ustalić jego właści-
cielkę. Wprawdzie jej imienia i nazwiska nie ma w rękopisie, ale jej podobizna znajduje się na miniatu-
rach obok postaci świętych. Prawdopodobnie rękopis był prezentem ślubnym, bo na jednej z miniatur 
artysta umieścił właścicielkę wraz z mężem - opowiada naukowiec. 

Księgi i polityka. Z cennych ciekawostek, które badaczom udało się zidentyfikować, dr Tylus 
zwraca uwagę na rękopisy medyczne i weterynaryjne (np. jak opiekować się końmi i je leczyć). Są też 
francuskie książki kucharskie z XVI do XIX w. - gratka dla tych, którzy interesują się kulinarną histo-
rią świata. - Jeden z rękopisów pochodzi z czasu, gdy kuchnia francuska zaczynała się tworzyć. Z in-
nego dokumentu można się dowiedzieć, jak robić konfitury - opowiada. 

Jest też kontekst polityczny badań krakowskich naukowców. Jak twierdzi dr Piotr Tylus, w la-
tach 80. i 90. zwolennicy zwrotu Biblioteki Pruskiej Niemcom używali argumentu, że Polacy nie badają 
cennego zbioru. - Nasza praca świadczy o tym, że nad kolekcją pracujemy i odkrywamy jej tajemnice. 
Wartością nie tylko dla naukowców będzie bezpłatny internetowy dostęp do tych dzieł poprzez Biblio-
tekę Cyfrową - zapowiada badacz. Opracowane przez jego zespół dokumenty mają znaleźć się w zaso-
bach cyfrowych do końca bieżącego roku. 

Pracę grupy Fibula wsparły Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(270 tys. euro) i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyniki badań krakowskich romanistów 
można śledzić na www.info.filg.uj.edu.pl/fibula. 

Berlinka. Historia Berlinki - bezcennego skarbu kultury europejskiej, liczącego ok. 500 tys. ar-
chiwaliów - to wciąż niezakończony spór. Zbiory, należące niegdyś do Pruskiej Biblioteki Państwowej 
w Berlinie, trafiły do Biblioteki Jagiellońskiej po drugiej wojnie światowej z opactwa Cystersów w Krze-
szowie (Dolny Śląsk). Niemcy ukryli je w klasztorze z obawy przed zniszczeniem przez wojska alianckie. 
Od tego czasu nad sytuacją prawną zbiorów dyskutują Niemcy i Polacy. Niemcy żądają zwrotu kolekcji, 
a strona polska odmawia, przywołując wojenne straty w dobrach kultury, za które odpowiadają hitle-
rowcy. W listopadzie 2007 roku prof. Peter Hommelhoff, ówczesny rektor uniwersytetu w Heidelbergu, 
zaproponował, by zbiory pozostawić w Polsce jako podwaliny pod bibliotekę z europejskimi dziełami. 
Strona niemiecka nie podchwyciła tego pomysłu, a od tego czasu dyskusje o statusie kolekcji ucichły. 

Wśród zidentyfikowanych archiwaliów Berlinki są m.in. rękopisy Boccaccia, Giordana Bruna, 
Lutra, partytury Mozarta i Bacha, a także manuskrypty Goethego. 

Małgorzata Skowrońska 
Źródło: Gazeta-wiadomości, data dostępu 25.05.2012 

Wprowadzenie w błąd co do autorstwa to przestępstwo 

Wykorzystywanie wolnych licencji wzrosło. Ale coraz częściej naruszane są prawa publikujących na 
nich. Wolne licencje są alternatywą dla tradycyjnie rozumianych praw autorskich. Polegają na zezwo-
leniu na powielanie, udostępnianie, rozprowadzanie i udoskonalanie utworów, z których można korzy-
stać za darmo lub za opłatą. Obecnie dużą popularnością cieszą się wolne licencje Creative Commons 
(CC-BY oraz CC-BY-SA). Na licencjach tych publikowane są treści na Wikipedii, swoje płyty wydały tak 
znane zespoły, jak Radiohead i Nine Inch Nails, korzysta z nich też na swojej stronie internetowej Mi-
nisterstwo Administracji i Cyfryzacji. 
● Cały artykuł znajdziesz na portalu Gazeta Prawna.pl, dokument online: 
http://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-
autorskie/artykuly/618647,wprowadzenie_w_blad_co_do_autorstwa_to_przestepstwo.html, data do-
stępu 21.05.2012 

Prawa anty-autorskie 

Od pewnego czasu coraz więcej kawiarni w całym kraju udostępnia klientom książki do poczytania 
na miejscu. Ten ciekawy trend, rozbudzający zainteresowaniem czytaniem, oznacza jednak, że – 
w przypadku oferowania literatury współczesnej – lokale łamią prawo autorskie. 

Według ustawy, wykorzystanie utworu, na które nie ma zgody autora lub właściciela jego praw 
jest zabronione – przypomina „Dziennik Gazeta Prawna”. Książkę możemy udostępniać jedynie rodzinie 
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i najbliższym znajomym. Jeśli więc właściciel lokalu chce podzielić się nią z klientami, jest zobowiąza-
ny do odprowadzenia odpowiedniego wynagrodzenia jej twórcy i uzyskania jego zgody. 

Jeśli kawiarnie nie chcą łamać prawa, mają dwie możliwości: albo rozdawać książki, a nie je 
użyczać, albo na półkach wyłożyć tylko te dzieła, do których prawa autorskie już wygasły (zwykle dzieje 
się to po 70 latach od śmierci autora). Zgodnie z prawem, za rozpowszechnianie cudzych utworów bez 
uprawnień grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. W przypadku 
czerpania z tego korzyści finansowych za kratki trafić można nawet na 3 lata. 

Póki co na szczęście nie zdarzyło się, by ktoś chciał wyegzekwować pieniądze od kawiarni 
za taki „proceder”. Z 15 organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi tylko dwie zajmują się 
książkami, a koncentrują się głównie na książkach naukowych i literaturze fachowej, a nie beletrysty-
ce. Co będzie jednak, gdy tendencja do drobiazgowego przestrzegania „praw autorskich”, już dziś 
znaczna, nabierze jeszcze na sile? Kawiarnie bez książek, Polacy bez nawyku czytania, autorzy bez… 
czytelników. 

Nowy Obywatel 
Źródło: Nowy Obywatel, data dostępu 26.05.2012 

Prof. Kleiber: pozaakademickie instytuty naukowe to dzisiaj konieczność 

Nauka jest bardzo ważnym obszarem życia publicznego, dlatego każda okoliczność jubileuszowa po-
winna być z jednej strony refleksyjna, z drugiej zaś konstruktywna. Nie ma w niej tym samym miejsca 
ani na przesadną radość, ani też na przesadny smutek. Jubileusz 60-lecia PAN stanowi okazję do re-
fleksji nad kondycją poszczególnych instytutów.  

W rozmowie z serwisem Nauka w Polsce PAP prof. dr hab. inż. Michał Kleiber mówi, w nawią-
zaniu do historii akademii, co dobrego udało się instytutach PAN osiągnąć i jaka czeka je przyszłość 

PAP: Na początek mała prowokacja: Polska Akademia Nauk – 60 lat i wystarczy? 
Prof. Michał Kleiber: Jestem zdania, że pozaakademickie instytuty naukowe są dzisiaj ko-

niecznością. Tak jest na całym świecie, gdzie funkcjonują one w różnych strukturach organizacyjnych. 
Mogą mieć charakter albo laboratoriów narodowych, jak m.in. w Stanach Zjednoczonych, albo sieci 
instytutów związanych z dużymi organizacjami publicznymi, jak Towarzystwo Maxa Plancka w Niem-
czech czy CNRS - Krajowe Centrum Badań Naukowych we Francji, albo wreszcie instytutów zgroma-
dzonych pod egidą akademii nauk. 

Ta trzecia formuła organizacyjna – pozaakademickich silnych centrów badawczych – nie jest 
bynajmniej domeną krajów postsocjalistycznych naszego regionu, bo bardzo silne instytuty istnieją 
w krajach o zupełnie odmiennych uwarunkowaniach historycznych, jak Austria, Szwecja czy Tajwan. 
Już nie mówiąc o potędze akademii nauk w Chinach czy w Rosji. Akademia nauk jako zwornik i logo 
dla instytutów badawczych w moim przekonaniu jest w Polsce rozwiązaniem sprawdzonym i tak po-
winno zostać. 

PAP: Czy to właśnie jest Pana odpowiedź na głosy krytyki pod adresem akademii? 
M.K.: Półtora roku temu zakończyliśmy pracę nad rozwiązaniami ustawowymi, które odmieniły 

i w istocie wzmocniły Polską Akademię Nauk. Więc jeśli nawet wśród polityków pojawiają się ciągle 
głosy krytyczne, to są one spóźnione. Na tym buduję swój optymizm - po to przez ponad dwa lata, czę-
sto parę razy w tygodniu, brałem udział w posiedzeniu różnych ciał parlamentarnych i współpracowa-
łem z resortem nauki w budowaniu nowej filozofii zarządzania polską nauką, aby teraz spokojnie moż-
na było prowadzić w placówkach naukowych ważne prace badawcze. 

PAP: A opinie dotyczące m.in. likwidacji PAN, w szczególności te, które wyszły od szefów sa-
mych instytutów? Prof. Henryk Domański nazwał PAN instytucją upadającą, której dni są policzone... 

M.K.: Krytyka, jaka wychodzi z szeregów PAN ma zupełnie inną motywację. Wynika ona 
z trudnej sytuacji finansowej instytutów. Jeśli nic się nie zmieni, to w opinii niektórych dyrektorów 
instytuty PAN mogą stracić możliwości funkcjonowania. Ale nie ma to nic wspólnego z krytyką syste-
mu organizacyjnego. 

Od wielu lat nauka w Polsce jest niedofinansowana. Chodzi zarówno o środki z budżetu, jak 
i o pieniądze z sektora przedsiębiorstw. Na wielkie pieniądze z budżetu nie ma co liczyć. Mówię to ze 
smutkiem, ale jestem chyba realistą – owe niecałe 0,4 proc. PKB na naukę - i to wliczając środki euro-
pejskie - to o wiele za mało, ale tutaj wielkiego skoku się nie spodziewam. 

To jest jednak dopiero początek problemu. Bo doświadczenie wielu krajów pokazuje, że aby za-
chęcić przedsiębiorców i zapewnić solidne finansowanie z drugiego źródła finansowania badań, jakim 
jest przemysł, potrzebny jest klarowny sygnał państwa, że oto wierzy w przyszłość Polski jako kraju 
opartego na wiedzy i umiejętnościach, przywiązującego wagę do edukacji i nauki. Tylko wtedy przed-
siębiorcy będą chcieli podejmować trudne dla siebie decyzje o inwestowaniu w badania.  

W mojej opinii nasi politycy nie potrafią przekonywująco mówić o znaczeniu nauki. Nie trzeba 
przy tym deklarować trzykrotnego wzrostu środków (choć właśnie wtedy osiągnęlibyśmy międzynaro-
dowe standardy), ale przynajmniej zapewniać, że inwestycje te będą priorytetem konsekwentnie rosnąc 
w miarę wzrostu naszych budżetowych możliwości. 

PAP: Czy przedsiębiorcom wystarczy rozbudzona świadomość, że państwo chce współdziałać, 
czy też potrzebują dodatkowych zachęt, mechanizmów? 
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M.K.: Tu niezbędne są rozwiązania prawne. Jedno z nich to odpis od podatku korporacyjnego 
CIT jednego procenta dla wybranej instytucji prowadzącej badania naukowe – uczelni bądź instytutu. 
Jestem zwolennikiem tego rozwiązania i trzymam za kciuki za jego powodzenie. Wiem wszakże, że na 
początku chyba nie zmieni ono zasadniczo sytuacji. Podobnie jak było w przypadku analogicznego po-
datku od osób fizycznych, skutki takich rozwiązań są widoczne dopiero po latach. 

Ja bym sugerował, żeby oprócz tego, zastanowić się nad ułatwieniami dla przedsiębiorców 
w innej postaci. Chciałbym, żeby mogli oni swoje pieniądze przekazywać na konkretne badania. Bo 
obecnie przedsiębiorca stoi przed dylematem. On wie, że np. Uniwersytet Jagielloński jest bardzo do-
bry, zatem ma pokusę przeznaczyć ów 1 proc. CIT na tę uczelnię, ale tak naprawdę nie wie, co się 
z tymi pieniędzmi będzie dalej działo. A przecież jest człowiekiem pragmatycznym, woli więc z pewno-
ścią przeznaczyć pieniądze na celowe przedsięwzięcie, odpowiadające jego planom. 

Aby tak się działo, konieczny jest skuteczny system umożliwiający odliczanie od podstawy 
opodatkowania pieniędzy przeznaczonych na konkretną działalność badawczą i innowacyjną. To roz-
wiązanie jest znane na świecie, funkcjonuje w wielu krajach. Jest ono zapewne dla ministra finansów 
trudne, bo w pierwszym okresie oznacza prawdopodobny uszczerbek dla budżetu, ale doświadczenia ze 
świata mówią, że jeśli zrobi się to dobrze i odpowiednio kontroluje, to zasadniczo wzrasta skłonność 
przedsiębiorców do finansowania badań. 

PAP: Obok problemów jest też sporo sukcesów w zdobywaniu środków przez instytuty PAN – 
w procedurach konkursowych, z funduszy strukturalnych, na duże projekty. Są tacy, którzy w warun-
kach niedofinansowanie radzą sobie całkiem nieźle, zdobywając zarówno pieniądze z Narodowego Cen-
trum Badań i Rozwoju, jak i Narodowego Centrum Nauki. Dyrektor NCN Andrzej Jajszczyk oszacował, 
że wśród liderów z obszaru nauk o życiu jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego z Warsza-
wy, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności z Olsztyna, a globalnym liderem PAN jest Instytut 
Chemii Fizycznej w Warszawie. 

M.K.: Niewątpliwie pieniądze z funduszy strukturalnych są znaczącym zastrzykiem finanso-
wym dla całej nauki, a dla instytutów akademii w szczególności. Jesteśmy aktywni na tym polu, widzę 
tu jednak jedną słabość. Te pieniądze w większości przeznaczane są na infrastrukturę badawczą, a nie 
na same badania. 

Cieszę się, że są budowane nowe budynki, że inaczej zaczyna wyglądać wyposażenie laborato-
riów – to są rzeczy bardzo ważne. Ale mamy problem, mają go zresztą również uczelnie – kto w tych 
wspaniałych laboratoriach za kilka lat będzie pracował. Bo za mało jest pieniędzy na badania jako ta-
kie, na to, żeby można było zatrudniać najzdolniejszych młodych ludzi czy zapraszać do współpracy 
znakomitych uczonych z zagranicy, co obecnie w nauce jest niezbędne. 

PAP: Dyrektorzy instytutów, kierownicy projektów twierdzą jednak, że dzięki inwestycjom w in-
frastrukturę z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka mają większe szanse na wygrywanie 
kolejnych – już merytorycznych projektów. To m.in. konsorcjum koordynowane przez Instytut Genetyki 
i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, gdzie z projektu infrastrukturalnego BIO-Centrum wyrósł pro-
jekt badawczy BIOŻYWNOŚĆ. Duże pieniądze na przełomowe badania zdobyło konsorcjum NANOBIOM 
pod przewodnictwem Instytutu Fizyki PAN, gdzie szuka się nanosensorów do zastosowań w medycynie 
i ochronie środowiska. To tylko niektóre przykłady. 

M.K.: Instytuty Akademii prowadzą badania na solidnym międzynarodowym poziomie. Moje 
przekonanie o tym wynika z wielokrotnych wizyt - prawie co tydzień jestem w którymś z instytutów, 
a po drugie jest oparte na opiniach zagranicznych naukowców. Do tego przyczyniły się także fundusze 
strukturalne i z tego się cieszę. 

Parę dni temu byłem w Instytucie Genetyki Człowieka w Poznaniu, tamtejsi uczeni stworzyli 
pierwszą w świecie transgeniczną świnię, która ma niesamowity potencjał terapeutyczny. To osiągnię-
cie na najwyższym światowym poziomie, choć u nas słabo nagłaśniane. Instytuty PAN stanowią około 
7 proc. potencjału polskiej nauki pod względem liczny pracujących badaczy. Ale w takich obszarach, 
jak biologia molekularna produkcja naukowa, która wychodzi z instytutów jest wielokrotnie większa. 
Na cokolwiek nie spojrzymy – liczbę publikacji, cytowań czy zdobywania środków europejskich, to oka-
zuje się, że w pewnych obszarach instytuty akademii generują nawet 25 proc. całości osiągnięć naszej 
nauki. I tak powinno być, taka jest nasza misja – zatem odnotowuję z satysfakcją, że tak jest. 

PAP: Prawie 90 proc. instytutów PAN klasyfikowanych jest w rankingach MNiSW w najwyższej 
kategorii pod względem jakości prowadzonych badań i osiąganych wyników. W międzynarodowym 
rankingu SCImago połączony dorobek wszystkich jednostek PAN oceniono wyżej niż dorobek jakiej-
kolwiek polskiej uczelni. Jakie są przyczyny tych przewag PAN? Czy można na nich budować strategię 
na przyszłość? 

M.K.: Zaletą instytutów PAN są badania prowadzone przez duże, interdyscyplinarne zespoły. 
Ze względu na strukturę dydaktyczną w uczelniach jest to często niemożliwe. Przyszłość instytutów 
akademii w moim przekonaniu wymaga stworzenia warunków do podejmowania wielkich wyzwań na-
ukowych i gospodarczych w dużych zespołach łączących różne dziedziny nauk. To jest wymóg czasów. 
Przeważająca część badań prowadzona jest na styku różnych dyscyplin, pomiędzy nimi. W instytutach 
akademii jest to naturalne, tu jest nasza szansa na odgrywanie ważnej roli w światowej nauce. 

PAP: Czy w takich interdyscyplinarnych projektach należy też szukać szans dla instytutów 
o profilu humanistycznym, które mają większe problemy niż inne instytuty? 
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M.K.: To jest oddzielny, poważny problem. Rzeczywiście instytuty humanistyczne i częściowo 
także te z obszaru nauk społecznych mają z zasady problemy większe niż inne w PAN. 

Humanistyka jest generalnie w trudnej sytuacji. Przy rosnącym pragmatyzmie polityki nauko-
wej, skądinąd słusznym, pojawiają się tendencje do ograniczania tej sfery. Z satysfakcją muszę jednak 
odnotować, że dwa lata temu na wniosek PAN i PAU powstał w ramach MNiSW fundusz rozwoju hu-
manistyki – kilkadziesiąt milionów złotych, który próbuje zaspokoić najpilniejsze potrzeby. 

Ale faktem jest, że niektóre instytuty mają wielkie problemy. To dotyczy np. Instytutu Filozofii 
i Socjologii, nieprzypadkowo to z tego instytutu wyszedł najbardziej krytyczny głos, jeśli chodzi o przy-
szłość instytutów. Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce potrzebne są badania z za-
kresu filozofii i socjologii teoretycznej, czy nie. W moim przekonaniu jest tu potrzebny głos publiczny. 
Za mało się o tym mówi. 

PAP: Humanistyka niekoniecznie może upatrywać szans na poprawę sytuacji w zwiększeniu 
finansowania ze strony przemysłu... 

M.K.: Tak, dlatego państwo powinno zrekompensować te braki. Przy takich decyzjach wycho-
dzi mądrość polityki. Polska będzie krajem mądrym, jeśli na co dzień będziemy mieli szacunek do na-
uki. Kiedy patrzymy w telewizji na ekspertów, którzy mówią o ważnych dla Polski sprawach, to bez 
trudu zauważamy, że bardzo znacząca część z nich jest afiliowana w instytutach PAN. Pytam więc, czy 
ci ludzie są nam potrzebni, czy nie? Według mnie – tak. 

Należy wiązać ze sobą fakty, o to bym gorąco apelował do dziennikarzy. Warto uświadamiać 
społeczeństwu, że jeśli ktoś pełni funkcję ekspercką, mądrze komentując wydarzenia polityczne i go-
spodarcze w Polsce lub zagranicą, to on jest jednocześnie uczonym, który potrzebuje choć minimal-
nych środków do prowadzenia swoich badań. Dotyczy to wszystkich dziedzin nauki. 

Podobnie jeżeli ekspert z zakresu medycyny opowiada w mediach o przełomowej operacji, to 
należy wiedzieć, że wszyscy się złożyliśmy na to, żeby miał kompetencje i aparaturę niezbędną do jej 
przeprowadzenia. To samo dotyczy osiągnięć z zakresu techniki, z których korzystamy na co dzień, 
a nie zawsze uświadamiamy sobie, jaki strumień pieniędzy publicznych nam to umożliwił. 

PAP: Czego jeszcze, oprócz społecznego szacunku, życzyłby Pan przy okazji jubileuszu akade-
mii polskiej nauce i uczonym pracującym w instytutach akademii? 

M.K.: Nauce - żeby była rzetelnie oceniana, żeby osiągnięcia polskich uczonych znajdowały ta-
ki wyraz w opinii publicznej, na jaki zasługują, a jednocześnie, żeby nie szczędzono jej konstruktywnej 
krytyki, która jest absolutnie niezbędna. Swoim współpracownikom życzę wiary i odwagi. Odwagi do 
marzeń, że stać ich na wielkie rzeczy i wiary, że są ludzie chcący im w tym pomóc. Innymi słowy wiary, 
że czekają nas lepsze czasy. 

PAP: Dołączamy się do życzeń. 
Rozm. Karolina Olszewska 

Źródło: PAP – Nauka w Polsce, data dostępu 23.05.2012 

___________________________________________________________________________ 

Od redaktora  
Zajrzyj koniecznie na stronę internetową naszej Sekcji: http://biblioteka.wsb-
nlu.edu.pl/biuletyn.html, którą redagują koleżanki i koledzy z Biblioteki Wyższej 
Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. 

Prośba o wzajemność... Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie na-
szego elektronicznego informatora, czyli o nadsyłanie informacji: 
● o planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem stro-
ny internetowej); 
● o spotkaniach metodycznych i warsztatowych;  

● o nowościach wydawniczych (będę wdzięczny za elektroniczną wersje okładki oraz spisu treści),  
● o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu;  
● o zakończonych badaniach naukowych, w tym o zakończonych przewodach doktorskich i habilita-
cyjnych;  
● o innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą 
bibliotek niepaństwowych szkół wyższych.  
Zapewniam rozpowszechnienie informacji w formie niniejszego informatora Sekcji Bibliotek Niepań-
stwowych Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – ISBNik. Serdecznie dziękuję i po-
zdrawiam 

Wojciech Rozwadowski 

Bieżące informacje znajdziesz na Facebooku:  
http://www.facebook.com/pages/ISBNik-informator-Sekcji-bibliotek-nsw-ZG-

SBP/268166269865948?sk=wall 
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Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ 

 

Adres redakcji ISBNika. Redaktor: Wojciech Rozwadowski. Adres redakcji: ul. Renesansowa 13 lok. 38 
01-905 Warszawa, tel. 503.382.910, email: wojciech.rozwadowski@gmail.com, isbnik@gmail.com.  

Stale współpracują: Stefan Kubów (Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu); Ryszard 
Turkiewicz – emeRyTowany starszy kustosz z Wrocławia; Henryk Hollender (Biblioteka Uczelni Ła-
zarskiego), Barbara Zieleniecka (Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). 

Redaktor „ISBNika – informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. 
Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres email został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony in-
ternetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) 
niniejszy email nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Pań-
stwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule.  


