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Przedmowa

Czy to nie jest zarozumialstwo? Czy to nie jest zbyt bezczelne? Jak
mo¿na siê wym¹drzaæ i pouczaæ innych, gdy samemu niewiele siê
osi¹gnê³o. Czy ma siê moralne prawo do pisania takich „poradni-
ków”? Takie i temu podobne myœli kr¹¿y³y w mojej g³owie, gdy
zasiada³em, by napisaæ pierwsze strony. Myœli te by³y bardzo na-
tarczywe, g³oœne, mo¿na powiedzieæ, ¿e wrêcz awanturnicze. W¹t-
pliwoœci takie ma jednak ka¿dy autor na pocz¹tku drogi, na
pocz¹tku pisania czegoœ nowego. S¹ one czasem malutkie, prawie
niezauwa¿alne, a czasem tak du¿e, ¿e dominuj¹ nad innymi my-
œlami. Czy uda mi siê z³apaæ i zatrzymaæ na kartkach ksi¹¿ki to co
najwa¿niejsze? Czy uda mi siê to napisaæ ³atwym i zrozumia³ym jê-
zykiem, a przy tym nie popaœæ w bana³?

Zadawa³em sobie pytania: czy taka ksi¹¿ka jest potrzebna, czy
u³atwi³aby spojrzenie na pracê naukow¹ m³odym ludziom, którzy
dopiero rozpoczynaj¹ swoj¹ przygodê z nauk¹? OdpowiedŸ brzmia-
³a – tak. Czy tego typu opracowania s¹ osi¹galne, czy mo¿na je na-
byæ w ksiêgarniach? OdpowiedŸ brzmia³a – nie. W tym miejscu na-
le¿y siê jednak krótkie wyjaœnienie, gdy¿ s¹ ksi¹¿ki na temat zasad
pisania i prezentowania pracy naukowej. Mam tu na myœli ciekawe
opracowania autorstwa Januarego Weinera (2009) lub Umberto
Eco (2007). Maj¹ one jednak trochê inny charakter. Œrodek ciê¿-
koœci w tych pracach jest przesuniêty na techniczn¹ stronê przygo-
towania publikacji lub dysertacji.

Moj¹ przygodê z nauk¹ rozpoczyna³em dawno, dawno temu,
gdy by³em m³ody i nie mia³em jeszcze siwej brody. Ale to za-
brzmia³o – „przygoda”. No dobrze, powiem to publicznie, ¿ona mi
ju¿ wybaczy³a tê zdradê – moj¹ wielk¹ mi³oœæ, mi³oœæ do nauki. Po-
szukiwa³em wtedy „podrêcznika dla naukowca”. W tym czasie pa-
nowa³ na rynku wydawniczym kryzys, a niektóre ksi¹¿ki dostawa³o
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siê wrêcz na talony za makulaturê, ale tak czy inaczej nic nie zna-
laz³em. Uœwiadomi³em wtedy sobie, ¿e nie mo¿e byæ takiego
podrêcznika. Podrêczniki s¹ dla uczniów, studentów, a naukowiec
wchodzi przecie¿ na obszary dot¹d nieznane. Metod¹ prób i b³ê-
dów poznaje œwiat, wiêc jak tego uczyæ z ksi¹¿ki? Dziœ po latach
myœlê, ¿e nie do koñca mia³em wtedy racjê. Pocz¹tkuj¹cemu bada-
czowi potrzebne s¹ pewne wskazówki, podpowiedzi, zwrócenie
uwagi na rzeczy wa¿ne, by nie koncentrowa³ siê na tym, co po-
wierzchowne i ma³o odkrywcze. Z tego powodu jeden z moich
wyk³adów dla doktorantów nosi tytu³ „U Ÿróde³ nauki”. Odnoszê
wra¿enie, ¿e jest to wyk³ad wzbudzaj¹cy du¿e zainteresowanie,
o czym œwiadcz¹ nie tylko pytania po jego zakoñczeniu, ale tak¿e
dyskusje, które zosta³y nim zainspirowane. To mi doda³o odwagi
i przyczyni³o siê do pojawienia nadziei, ¿e mimo luk w mojej wie-
dzy, nieporadnoœci w wyra¿aniu myœli i z góry za³o¿onej bezradno-
œci wobec ewentualnych krytyków, moje refleksje mog¹ staæ siê za-
chêt¹ do dyskusji. Mo¿e bêd¹ zaproszeniem do poszukiwania
odpowiedzi na pytania, które trzeba postawiæ, kiedy pocz¹tkuj¹cy
badacz przyrody szuka swego miejsca.

W ten sposób powsta³a ksi¹¿ka trzymana dziœ w Twoich rêkach
Drogi Czytelniku. Nie traktuj jej jednak jako rozprawy paranauko-
wej wybitnego profesora, ale jako luŸne uwagi starszego kolegi,
opowiadane gdzieœ przy kominku w trakcie popijania wybornego
trunku w kolorze s³abej herbaty.

Dziêkujê studentom, doktorantom, moim przyjacio³om z ró¿-
nych oœrodków naukowych, ¿e znaleŸli czas, by zapoznaæ siê z mo-
imi przemyœleniami. Ich cenne uwagi i propozycje znacznie wzbo-
gaci³y tê ksi¹¿kê.

Autor
Poznañ, w kwietniu 2013 roku

U Ÿróde³ nauki
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1. Praca naukowa

Niezmiernie trudno w kilku zdaniach uchwyciæ i zdefiniowaæ istotê
pracy naukowej. Zazwyczaj podaje siê, ¿e jest to forma pracy twór-
czej charakteryzuj¹ca siê oryginalnoœci¹, nowatorskoœci¹, innowa-
cyjnoœci¹, która jest realizowana w procesie badawczym. Prowadzi
do rozwi¹zania okreœlonego problemu naukowego przy u¿yciu wy-
branej metody. Specyfika pracy naukowej polega na poznawaniu
rzeczywistoœci w sposób obiektywny, dostrzeganiu zale¿noœci i re-
lacji miêdzy zjawiskami, pojêciami i obiektami, a tak¿e na poszuki-
waniu lub zdobywaniu prawd naukowych przez:

� stawianie i weryfikowanie hipotez badawczych
� znajdowanie faktów naukowych
� ³¹czenie faktów w nowe teorie naukowe.

Nie s¹ to jednak aspekty wy³¹cznie pracy naukowej, gdy¿ dziœ
przez oryginalnoœæ, nowatorstwo rozumiemy tak¿e praktyczne roz-
wi¹zania, jakie mo¿na wykorzystaæ na przyk³ad w gospodarce lub
aktywnej ochronie przyrody. W wielu opracowaniach znajdujemy
wykaz funkcji, jakie pe³ni nauka:

� opisow¹ – jak jest?
� wyjaœniaj¹c¹ – dlaczego?
� prognostyczn¹ – jak bêdzie?
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� utylitarn¹ – jakie podejmowaæ dzia³ania?
� poznawcz¹ – co wiemy wiêcej?

Ja z kolei t³umaczê moim dzieciom, ¿e praca naukowa to taka
wêdrówka po nieznanych dot¹d obszarach nauki. To poznawanie
bezkresnej terra incognita (ziemi nieznanej). Kiedyœ, gdy kreœlono
nowe mapy, a wiedza by³a niedostateczna, by zaznaczyæ konkret-
ne l¹dy, pisano hic sunt leones (tu przebywaj¹ lwy). Nauka to wê-
drówka, by te „lwy” zobaczyæ, opisaæ, poznaæ ich zwyczaje, a po-
nadto okreœliæ ich rolê i znaczenie. Po prostu traktujê naukê jako
przygodê, wêdrówkê w nieznane.

Wielokrotnie podczas spotkañ z m³odymi badaczami staram siê
okreœliæ granice pracy naukowej i odpowiedzieæ na pytanie, co jest
nauk¹, a co ni¹ ju¿ nie jest. Czasami, jak w poni¿szym przyk³adzie,
mo¿na to wyjaœniæ stosunkowo prosto. By³em kiedyœ recenzentem
rozprawy doktorskiej, w której autor napisa³, ¿e jego badania pole-
ga³y na budowaniu ambon do polowañ i p³oszeniu dzików w kuku-
rydzy, a wynikami badañ by³o zbieranie przez dzieci z gimnazjum
kolb kukurydzy na polu. W recenzji napisa³em, ¿e tego typu prace
s¹ wa¿ne z punktu widzenia gospodarki ³owieckiej, ale nie maj¹
znamion pracy naukowej. I jest to zrozumia³e dla wszystkich osób
paraj¹cych siê nauk¹. Czasami jednak sytuacja staje siê bardziej
z³o¿ona. W przypadku nauk przyrodniczych bardzo czêsto badania
naukowe myli siê z monitoringiem, a przecie¿ to dwie ró¿ne sprawy
i wyników monitoringu nie mo¿na traktowaæ jak wyników badañ
naukowych. Monitoring to regularne pomiary lub obserwacje pro-
wadzone w okreœlonym przedziale czasu. Mo¿emy na przyk³ad pro-
wadziæ monitoring temperatury powietrza, zanieczyszczeñ rzek
i jezior albo monitoring szkodliwych owadów. Jednak tabela przed-
stawiaj¹ca œredniodobow¹ temperaturê wybranego miesi¹ca lub
wykaz owadów stanowi¹cych zagro¿enie w wybranym nadleœnic-
twie nie jest wynikiem naukowym. Oczywiœcie, wyniki monitorin-
gu mog¹ byæ elementem, czêœci¹ sk³adow¹ badañ, pod warun-
kiem, ¿e s¹ one na przyk³ad narzêdziem weryfikuj¹cym hipotezê
badawcz¹.

U Ÿróde³ nauki
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W Polsce prowadzi siê bardzo rozbudowany monitoring przy-
rodniczy. Na przyk³ad na stronie internetowej G³ównego Inspekto-
ratu Ochrony Œrodowiska (http://www.gios.gov.pl/artykuly/podka-
tegoria/11/Monitoring-przyrody) mo¿na znaleŸæ informacje dotycz¹ce
Zintegrowanego Monitoringu Œrodowiska Przyrodniczego (ZMŒP),
a ponadto monitoringu lasów, gatunków i siedlisk przyrodniczych,
ptaków, obszarów Natura 2000. Z kolei stacja badawcza Polskie-
go Zwi¹zku £owieckiego w Czempiniu prowadzi monitoring zwie-
rz¹t ³ownych, a niektóre organizacje spo³eczne monitoring wybra-
nych grup zwierz¹t. Na przyk³ad Komitet Ochrony Or³ów realizuje
monitoring ptaków szponiastych.

Bardzo wa¿na jest inwentaryzacja przyrodnicza, bo dziêki niej
wiemy na przyk³ad, jakie mamy gatunki, jaka jest ich liczebnoœæ
oraz gdzie one wystêpuj¹. Mo¿emy wtedy œledziæ zmiany w liczeb-
noœci, a w razie koniecznoœci podejmowaæ decyzje zmierzaj¹ce do
lepszej, skuteczniejszej ich ochrony. Moi studenci przez wiele lat
prowadzili monitoring nietoperzy. Wczo³giwali siê do bunkrów, for-
tów, jakichœ starych zasypanych piwnic, kana³ów i liczyli hiber-
nuj¹ce tam nietoperze. Podziwia³em tê pasjê, która pozwala³a im
nauczyæ siê rozpoznawania gatunków i œledziæ, ile co roku osobni-
ków zasiedla³o wybrane miejsce. By³ to monitoring w czystej po-

Praca naukowa
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staci, a ja stara³em siê ich zachêciæ do czegoœ wiêcej – by ten mo-
nitoring sta³ siê podstaw¹ badañ naukowych, by na bazie tych
informacji zadaæ sobie dodatkowe pytania, by postawiæ hipotezê
i postaraæ siê rozwi¹zaæ problem badawczy.

Chcia³bym w tym miejscu dorzuciæ jeszcze jedn¹ uwagê. M³odzi
ludzie s¹ czêsto zafascynowani nowinkami technicznymi. Z wielk¹
³atwoœci¹ przyswajaj¹ sobie to, co nam starszym przychodzi z du-
¿ym trudem. Rzucaj¹ propozycjê – kupmy now¹ maszynê, nowe
urz¹dzenie pomiarowe i zróbmy pomiary, jakich jeszcze nikt nie
zrobi³, bo nikt nie ma takiego sprzêtu. To bêdzie coœ nowatorskie-
go. I tu, moim zdaniem, pojawia siê kolejne niebezpieczeñstwo.
Musimy pamiêtaæ, ¿e pomiary same w sobie nie s¹ nauk¹. Nie
mo¿emy wychodziæ z za³o¿enia, ¿e kupimy sprzêt, zrobimy pomia-
ry i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Nie o to chodzi w naukowej
podró¿y w nieznane. Pomiary musz¹ czemuœ s³u¿yæ, w przeciw-
nym razie wszystko byœmy mogli mierzyæ, tylko nie wiem, co z tego
bêdzie wynika³o. W jednej z ocenianych przeze mnie rozpraw autor
mierzy³ wszystkim upolowanym sarnom uszy, a dzikom ogony. Na-
pracowa³ siê, zebra³ ogrom wyników, ale nie bardzo by³o wiadomo,
po co te pomiary by³y robione. Nie by³o w tym ¿adnej g³êbszej my-
œli, idei. Tak wiêc i tego typu aktywnoœæ trudno by³o zaliczyæ do
pracy naukowej.

Ernest Rutherford by³ wybitnym uczonym, który jako pierwszy
potwierdzi³ istnienie j¹dra atomowego, dokona³ przemiany ato-
mów azotu w tlen, udowodni³, ¿e Ÿród³em promieniowania pier-
wiastków radioaktywnych jest spontaniczny rozpad promienio-
twórczy, za co otrzyma³ nagrodê Nobla. Pod jego kierownictwem
by³y prowadzone prace, które nagrodzono trzema kolejnymi nagro-
dami Szwedzkiej Akademii Nauk. Ten wybitny uczony mawia³, ¿e
nauk¹ jest tylko fizyka, a wszystko pozosta³e to kolekcjonowanie
znaczków. Nieœmia³o myœlê jednak, ¿e nauk o ¿yciu, nauk przyrod-
niczych nie mo¿na bagatelizowaæ, nie mo¿na ich spychaæ na mar-
gines. Obawiam siê, ¿e informacji na temat ¯YCIA, prócz fizyki,
musi dostarczaæ wiele innych dyscyplin naukowych.

U Ÿróde³ nauki
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2. Klasyfikacja badañ naukowych

W zale¿noœci od dyscypliny naukowej badania dotycz¹ ró¿nych
obiektów lub zjawisk, maj¹ okreœlony pewien cel i s¹ realizowane
konkretnymi metodami. Cz³owiek w swojej sk³onnoœci, s³usznej
zreszt¹, do porz¹dkowania informacji, wprowadza ró¿ne podzia³y
i klasyfikacje badañ naukowych. Nie jest to rzecz ³atwa, gdy¿ na-
uka opiera siê na myœli, a swobodna myœl wymyka siê z klasyfika-
cji, w któr¹ chcielibyœmy j¹ zamkn¹æ.

Jedn¹ z podstawowych klasyfikacji obowi¹zuj¹cych w Polsce
mo¿na zaczerpn¹æ z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasa-
dach finansowania nauki (Dz. U. 2010, nr 96, poz. 615). Wed³ug
tego aktu prawnego badania naukowe mo¿na podzieliæ na trzy
podstawowe grupy:

podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub
teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania
nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktach bez
nastawienia na bezpoœrednie, praktyczne zastosowanie lub u¿ytko-
wanie

stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia no-
wej wiedzy, zorientowanej przede wszystkim na zastosowanie
w praktyce
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przemys³owe – badania maj¹ce na celu zdobycie nowej wiedzy oraz
umiejêtnoœci w celu opracowywania nowych produktów, procesów
i us³ug lub wprowadzania znacz¹cych ulepszeñ do istniej¹cych
produktów, procesów i us³ug; badania te obejmuj¹ tworzenie ele-
mentów sk³adowych systemów z³o¿onych, szczególnie do oceny
przydatnoœci technologii rodzajowych, z wyj¹tkiem prototypów ob-
jêtych zakresem prac rozwojowych.

Podzia³ ten wprowadzono ze wzglêdu na ró¿ne Ÿród³a finanso-
wania badañ, na przyk³ad Narodowe Centrum Nauki (NCN) finan-
suje jedynie badania podstawowe. Z kolei przed rozpoczêciem
w³aœciwych prac badawczych, które wyszczególniono powy¿ej,
mo¿na mówiæ o pracach:

koncepcyjnych – do których zalicza siê wypracowanie celu, idei ba-
dañ, wskazanie problemu naukowego, u³o¿enie planu badañ

metodologicznych – wybranie, uzasadnienie lub krytyczne podejœ-
cie do metod ju¿ istniej¹cych albo wypracowanie nowej metodyki
badañ.

U Ÿróde³ nauki
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Czasami siedzê w moim ma³ym pokoiku na poddaszu i popijam
herbatê z moim koleg¹, prowadz¹c o¿ywion¹ dyskusjê. Na to
wchodzi moja ¿ona pracuj¹ca dwa piêtra ni¿ej w sekretariacie
i zwraca siê do nas tymi s³owy: „Mieliœcie przecie¿ pracowaæ”. A ja
na to odpowiadam: „No przecie¿ pracujemy”. Na tym w³aœnie po-
lega praca koncepcyjna. Nie tyle na piciu herbaty, bym by³ dobrze
zrozumiany, ale na dyskutowaniu o celu badañ i metodyce przed
rozpoczêciem realizacji pomys³u. Czasami spotykam jednego z mo-
ich kolegów siedz¹cego przy szklance piwa z papierosem w rêku.
Pytam – co s³ychaæ? A on odpowiada – pracujê nad koncepcj¹.
Tak, tak, praca koncepcyjna mo¿e mieæ ró¿ne oblicza. Wa¿ne by
przynios³a spodziewane efekty, czyli œwietny pomys³ badawczy.

Inny podzia³ obejmuje prace naukowe:

problemowe (kompleksowe), które rozwi¹zuj¹ okreœlony problem
badawczy, a czasami otwieraj¹ nowe kierunki badañ. Najczêœciej
s¹ one realizowane przez doœwiadczonego naukowca b¹dŸ pod
jego kierunkiem

przyczynkowe (przyczynkarskie), bêd¹ce raczej niewielkimi zada-
niami badawczymi, których efektem s¹ na przyk³ad doniesienia
naukowe lub skromne z naukowego punktu widzenia prace, do-
starczaj¹ce jednak nowych, ciekawych i oryginalnych informacji.

Wyniki prac zarówno problemowych, jak i przyczynkowych mo¿-
na opublikowaæ w tym samym czasopiœmie, maj¹cym na przyk³ad
tak¹ sam¹ ocenê punktow¹ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego (MNiSW). Ró¿nica jednak polega na wp³ywie danej publika-
cji na rozwój nauki, co siê bêdzie objawia³o ró¿nic¹ w cytowaniach.
Generalnie, publikacje problemowe s¹ nieporównywalnie czêœciej
cytowane ni¿ publikacje przyczynkowe.

Bior¹c pod uwagê metodê dojœcia do celu, prace naukowe mo¿-
na podzieliæ na:

teoretyczne, w których autor opiera siê na faktach ju¿ znanych i to
zarówno swoich, jak i obcych. S¹ to zatem prace przegl¹dowe, mo-

Klasyfikacja badañ naukowych
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nograficzne, wszelkiego rodzaju rewizje, innymi s³owy, porz¹dku-
j¹ce i podsumowuj¹ce stan wiedzy z danego zakresu. Prace takie
mog¹ byæ inspiracj¹ do rozwi¹zywania nowych problemów badaw-
czych

doœwiadczalne, które s¹ planowane i realizowane na drodze ekspery-
mentu. Prace te maj¹ na celu poznanie zwi¹zku przyczynowego
miêdzy zachodz¹cymi zjawiskami. A zatem prace te polegaj¹ na
wywo³ywaniu zmian w obrêbie œciœle okreœlonych zjawisk i proce-
sów w warunkach kontrolowanych.

Oczywiœcie, powy¿szy podzia³ nie wyczerpuje tematu, a jedynie
sygnalizuje jego obszernoœæ, z³o¿onoœæ. Czasami w literaturze mo¿-
na siê spotkaæ z wieloma innymi podzia³ami jak na przyk³ad – w za-
le¿noœci od zakresu badañ – na mono- i interdyscyplinarne, w za-
le¿noœci od miejsca realizacji – na terenowe i laboratoryjne, w za-
le¿noœci od liczby wykonawców – na indywidualne i zbiorowe itd.

Podobna problematyka dotyczy ogromnego bogactwa i klasyfi-
kowania metod badawczych wykorzystywanych w naukach przy-
rodniczych. Przez metodê rozumiemy sposób rozwi¹zania okreœlo-
nego problemu badawczego, w którego sk³ad wchodzi zarówno
koncepcja, jak i niezbêdny sprzêt.

W naukach przyrodniczych najczêœciej wykorzystuje siê dwie
grupy metod, którymi s¹:

obserwacja, bêd¹ca najbardziej wszechstronn¹, ale jednoczeœnie
jedn¹ z najtrudniejszych metod. Polega ona na systematycznym
gromadzeniu informacji o faktach i zjawiskach wystêpuj¹cych
w przyrodzie oraz ich analizie (np. analizie statystycznej)

eksperyment, polega na wprowadzeniu przez badacza zaplanowanej
zmiany jednego czynnika lub grupy czynników w badanym proce-
sie, przy jednoczesnym monitoringu pozosta³ych czynników. Eks-
peryment ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce
skutków wprowadzonej zmiany.

Oczywiœcie, wykorzystuje siê tak¿e wiele innych metod, w tym
stosowan¹ czêsto w badaniach socjologicznych metodê ankieto-
w¹, niemniej jednak te dwie wymienione powy¿ej s¹ najistotniej-
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sze. Nale¿y podkreœliæ, ¿e powy¿sze podzia³y i klasyfikacje maj¹
charakter umowny. Niejednokrotnie prowadz¹c badania interdy-
scyplinarne, dotycz¹ce ró¿nych badanych obiektów, stosuje siê od-
mienn¹ metodykê. Albo w sytuacji gdy badacz wytycza nowe kie-
runki w rozwoju nauk, trudno jednoznacznie zaklasyfikowaæ takie
badania do okreœlonej kategorii. Obyœmy mieli tylko takie problemy
jak zaklasyfikowanie naszych badañ do okreœlonej grupy, czego
i Czytelnikom, i sobie ¿yczê.

Klasyfikacja badañ naukowych
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3. Rozpoczynamy pracê naukow¹

O sukcesie naukowym

Kiedyœ na seminarium dotycz¹cym zarz¹dzania i organizacji czasu
pracy i czasu wolnego us³ysza³em nastêpuj¹c¹ anegdotê. Nauczy-
ciel wzi¹³ dzbanek i nape³ni³ go du¿ymi kamieniami, po czym za-
pyta³ ucznia – czy dzbanek jest pe³ny? Uczeñ zajrza³ do œrodka
i zobaczy³, ¿e kamienie siêgaj¹ górnej krawêdzi dzbanka, wiêc od-
powiedzia³ – tak. Na to nauczyciel wyci¹gn¹³ torebkê ze ¿wirem
i wsypa³ go do dzbanka. ¯wir wype³ni³ wszystkie przestrzenie po-
miêdzy du¿ymi kamieniami. Uczeñ zrozumia³ swój b³¹d i gdy na-
uczyciel zada³ po raz wtóry pytanie – czy dzbanek jest pe³en, od
razu odpowiedzia³ – nie. Nauczyciel siê uœmiechn¹³, wyci¹gn¹³ to-
rebkê z piaskiem i wsypa³ do dzbanka. Spojrza³ na ucznia, a ten
pokiwa³ przecz¹co g³ow¹, co oznacza³o, ¿e dzbanek nie jest jeszcze
pe³en. Nauczyciel wyci¹gn¹³ karafkê z wod¹ i wla³ j¹ powoli do
dzbanka. Wszystko siê zmieœci³o. Jaki jest wniosek z tego doœwiad-
czenia? Chodzi o priorytety. Najpierw trzeba u³o¿yæ w swoim har-
monogramie rzeczy najwa¿niejsze, a potem coraz mniej wa¿ne.
W przeciwnym razie gdy wype³nimy dzbanek piaskiem i ¿wirem,
nie wystarczy miejsca na kamienie, czyli rzeczy wa¿ne. Tak samo
jest w nauce. Trzeba koncentrowaæ siê na rzeczach wa¿nych, na
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istotnych problemach badawczych – „kamieniach”, a nie na po-
wierzchownoœciach, b³ahostkach – czyli na „piasku”.

£atwo powiedzieæ, ale jak odró¿niæ rzeczy wa¿ne od b³ahych?
Dla pocz¹tkuj¹cego badacza wszystko mo¿e siê wydawaæ wa¿ne,
bo nowe, bo nieznane. Kluczow¹ wydaje siê byæ dobra publikacja
bêd¹ca efektem finalnym naszej pracy. Musi to byæ jednak publi-
kacja, która zainteresuje czytelników nie tylko w naszym kraju czy
Europie, lecz tak¿e w Australii, Japonii, USA, jednym s³owem na
ca³ym œwiecie. Tutaj nie mo¿na wybieraæ drogi na skróty i zadowa-
laæ siê szybkim publikowaniem s³abych prac. Jako m³ody cz³owiek
czêsto pope³nia³em ten b³¹d, dlatego dziœ przestrzegam przed nim
innych. Lepiej zrobiæ jedn¹ dobr¹ pracê rocznie i opublikowaæ
w wysokopunktowanym periodyku, ni¿ piêæ kiepskich, które ³atwo
mo¿na zamieœciæ w s³abym czasopiœmie.

Drogê do tak rozumianego sukcesu naukowego mo¿na podzie-
liæ na kilka etapów:

� wiedza, czyli znajomoœæ problematyki badawczej w aspekcie
œwiatowym

� ograniczone zaufanie do wiedzy zastanej
� dobry pomys³, dziêki któremu rozwi¹¿e siê ciekawy problem

badawczy
� wybranie odpowiedniej metodyki
� wnikliwa analiza i interpretacja uzyskanych wyników
� krytyczne spojrzenie na swoj¹ pracê
� wybór w³aœciwego czasopisma.

Na jednym biegunie naszych codziennych emocji jest chêæ od-
niesienia sukcesu naukowego – napisanie wartoœciowej pracy. Na
drugim jednak pojawia siê zw¹tpienie i b³¹kaj¹ce siê po g³owie py-
tania; na przyk³ad – czy to co robiê, jest komuœ potrzebne? Przecie¿
przeczyta to zaledwie kilkunastu, kilkudziesiêciu, kilkuset specjali-
stów. By spojrzeæ na œwiat bardziej optymistycznie, siêgam wtedy
rêk¹ na pó³kê, gdzie le¿¹ teksty napisane przez bardzo m¹drych
ludzi. Dziœ trafi³em na przemówienie Jana Paw³a II wyg³oszone
w 1997 roku na spotkaniu z pracownikami naukowymi z okazji
600-lecia Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego:
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„Je¿eli dzisiaj, jako Papie¿, jestem tutaj z wami – ludŸmi nauki
– to po to, aby wam powiedzieæ, ¿e wspó³czesny cz³owiek was
potrzebuje. Potrzebuje waszej naukowej dociekliwoœci, waszej
wnikliwoœci w stawianiu pytañ i uczciwoœci w szukaniu na nie
odpowiedzi. Potrzebuje tej swoistej transcendencji, jaka jest
w³aœciwa uniwersytetom. Poszukiwanie prawdy, nawet wów-
czas, gdy dotyczy ograniczonej rzeczywistoœci œwiata czy cz³o-
wieka, nigdy siê nie koñczy, zawsze odsy³a ku czemuœ, co jest
ponad bezpoœrednim przedmiotem badañ, ku pytaniom otwie-
raj¹cym dostêp do Tajemnicy. Jak wa¿ne jest, by ludzka myœl
nie zamyka³a siê na rzeczywistoœæ Tajemnicy, by cz³owiekowi
nie brak³o wra¿liwoœci na Tajemnicê, by nie brakowa³o mu od-
wagi pójœcia w g³¹b!”

Potem wracam do mikroskopu. Pokonujê swoje lenistwo, znu-
¿enie i kontynuujê robienie preparatów. ¯yjê trochê w z³udnym
przekonaniu, ¿e na widoczne efekty wp³ywa przede wszystkim pra-
cowitoœæ, systematycznoœæ i ogromna cierpliwoœæ. Mo¿e kiedyœ od-
kryjê Tajemnicê...

O umiejêtnoœci dostrzegania problemu

Pocz¹tkuj¹cego naukowca powinna charakteryzowaæ przede wszyst-
kim ¿¹dza wiedzy, czyli chêæ poznawania wszystkiego, co nowe,
oraz pasja badawcza. Œciœle wi¹¿e siê z tym koniecznoœæ czytania,
a tak¿e umiejêtnoœæ s³uchania. By umieæ dostrzec jakiœ istotny pro-
blem badawczy, trzeba dysponowaæ okreœlonym zasobem wiedzy.
Bez tego ani rusz. W zawód naukowca jest wpisana zatem koniecz-
noœæ ci¹g³ej nauki, ci¹g³ego pog³êbiania tego, co ju¿ wiemy. Oczy-
wiœcie, niektórzy uwa¿aj¹, ¿e wiedz¹ wszystko i nie musz¹ ju¿ ni-
czego czytaæ, ale na nich bym siê raczej nie wzorowa³. Punktem
wyjœcia jest znajomoœæ stanu wiedzy z danej dziedziny i to nie
w kategoriach lokalnych; problem trzeba poznaæ w aspekcie œwia-
towym. Wtedy te¿ wiemy, kto siê tak¹ problematyk¹ na œwiecie
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zajmuje, wiemy, do kogo mo¿emy siê zwróciæ z proœb¹ o konsulta-
cje czy poradê.

Dziœ, w dobie Internetu, wyszukanie interesuj¹cych nas publi-
kacji nie stanowi najmniejszego problemu. Wystarczy wejœæ na
stronê jednej z baz danych, wyszukiwarek naukowych i wpisaæ kil-
ka s³ów kluczowych. Po kilku minutach mamy wykaz wszystkich
publikacji z danego zakresu. Takich baz danych i wyszukiwarek
naukowych jest kilkadziesi¹t. Najczêœciej jednak wykorzystywane
na œwiecie s¹ serwisy Web of Knowledge oraz Scopus. Choæ do-
stêp do nich jest p³atny, to wiêkszoœæ uczelni i instytutów wykupu-
je licencje, dziêki czemu mo¿emy korzystaæ z ich zasobów. Bez-
p³atnie z kolei udostêpnia swoje przepastne zasoby Google Scholar.

Pierwszy problem, którego musimy byæ œwiadomi, dotyczy star-
szych publikacji, których bardzo czêsto w bazach danych po prostu
nie ma. Wiele bibliotek skanuje stare czasopisma i z roku na rok ro-
œnie liczba dostêpnych publikacji w Internecie. Coraz wiêcej z nich
trafia do baz danych i mo¿na je wy³uskaæ wyszukiwark¹ interne-
tow¹. Drugi problem dotyczy faktu, ¿e posiadanie danych biblio-
graficznych wybranej publikacji nie jest równoznaczne z ³atwym do
niej dostêpem.

W niektórych bazach danych istnieje œcie¿ka dostêpu do wersji
pdf i od razu mo¿na dan¹ pracê przegraæ do w³asnych zasobów lub
wydrukowaæ. Mówiê wydrukowaæ, bo ja lubiê pracowaæ na papie-
rze, robi¹c notatki na marginesie. Gdy jednak publikacja nie jest
osi¹galna w Internecie, to wtedy pozostaj¹ nam inne sposoby jej
zdobycia. Mo¿emy napisaæ e-mail do autora z proœb¹ o przes³anie
pracy. Kiedyœ wysy³a³o siê tzw. „kartki ¿ebracze”, pisz¹c z jednej
strony adres autora, z drugiej dane bibliograficzne poszukiwanych
publikacji. Ka¿dy autor dostawa³ z wydawnictwa (czasami musia³
za to dodatkowo zap³aciæ) kilkadziesi¹t nadbitek i chêtnie roz-
sy³a³ je wszystkim zainteresowanym. Dziœ jest ³atwiej i szybciej,
maj¹c pod rêk¹ dostêp do Internetu. Mo¿e siê jednak okazaæ, ¿e
praca jest starsza i autor ju¿ nie ¿yje albo nie znamy jego adresu.
Co wtedy? Wtedy mo¿emy napisaæ do naszego kolegi, znajomego
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lub poprosiæ promotora, który ma obszern¹ bibliotekê prac z dane-
go zakresu. Gdy to nie pomo¿e, trzeba udaæ siê do biblioteki, wzi¹æ
czasopismo, które poszukujemy, i zrobiæ kserokopie. Warto wcze-
œniej przejrzeæ w Internecie katalog biblioteczny i sprawdziæ, czy to
czego szukamy, bêdzie w jej zasobach. Warto te¿ dowiedzieæ siê,
czy biblioteka wykupi³a licencjê i ma dostêp do zasobów bie¿¹cych
lub archiwalnych wybranego czasopisma.

W niektórych uczelniach lub instytutach biblioteki zatrudniaj¹
dodatkowo osobê, której zadaniem jest pomoc w wyszukiwaniu
i zdobywaniu potrzebnych publikacji. To jest bardzo dobre roz-
wi¹zanie, gdy¿ badacz mo¿e siê skupiæ na czymœ innym, podczas
gdy bieg³y w swej sztuce bibliotekarz sprawnie wykona pracê. Ko-
rzysta³em z tego systemu wielokrotnie podczas wizyt na uniwersy-
tetach w Norwegii. Zawsze byli oni niezmiernie skuteczni, potrafili
œci¹gn¹æ publikacjê nawet z lokalnego czasopisma w Chinach.
Kiedy wiêc kilka lat temu napisa³a do mnie e-mail pani z jednej
z bibliotek z Norwegii, niezw³ocznie spe³ni³em jej proœbê. Chodzi³o
o star¹ publikacjê w jednym z lokalnych czasopism wydawanym
przez ma³y uniwersytet w naszym kraju.

Gdy mamy ju¿ jakiœ zbiór prac, nale¿y zapoznaæ siê z zawartym
na koñcu ka¿dej publikacji wykazem cytowanej literatury. Warto
przy tym siêgn¹æ i do tekstu pracy, by sprawdziæ informacjê towa-
rzysz¹c¹ interesuj¹cej nas pozycji literatury.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e oprócz wiedzy teoretycznej, zaczerpniêtej
z wielu publikacji, potrzebna jest jeszcze wiedza praktyczna, do-
œwiadczenie zawodowe, pewne umiejêtnoœci z zakresu na przyk³ad
metodyki badañ. Mo¿na teoretycznie wiedzieæ, jak siê robi prepa-
rat, ale nie umieæ go wykonaæ. Mo¿na wiedzieæ, jak siê przeprowa-
dza obserwacje w terenie, ale nie umieæ ich praktycznie wykonaæ.
Wiedza z zakresu metodyki to wiedza na temat narzêdzi pracy. Ale
co z tego, ¿e rzeŸbiarz wie, co to jest d³uto, kiedy nie potrafi nim
operowaæ.

Maj¹c obszern¹ wiedzê oraz pewne umiejêtnoœci pozwalaj¹ce
na jej wykorzystanie w praktyce badawczej, ³atwiej mo¿na do-
strzec problem i zaproponowaæ skuteczne jego rozwi¹zanie. W ten
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sposób dochodzimy do kluczowej kwestii w badaniach nauko-
wych. Potrafimy oceniæ i doceniæ wartoœæ dobrego pomys³u.

O Ÿródle inspiracji

Dobry pomys³ w badaniach naukowych to po³owa sukcesu, jednak
jest on czymœ rzadkim, czasami nawet deficytowym. Nie chodzi
wcale o to, ¿e badacz prze¿ywa kryzys twórczy. Wrêcz przeciwnie,
podczas prowadzenia badañ naukowych otaczaj¹ nas zewsz¹d
dziesi¹tki ró¿nych myœli i w¹tpliwoœci, które chcielibyœmy zweryfi-
kowaæ. Rzecz jednak w tym, ¿e bardzo dobry pomys³ badawczy po-
jawia siê rzadko i tak jak wszystko co rzadkie, jest wyj¹tkowo cenny.

Jak to siê dzieje, ¿e ktoœ wpada na œwietny pomys³, na przyk³ad
wymyœla nowy temat muzyczny, intrygê dramatyczn¹ czy teoriê
naukow¹? Z takim pytaniem mo¿e siê uporaj¹ specjaliœci z zakresu
psychologii empirycznej, dla mnie jest ono zbyt trudne. Co nie zna-
czy, ¿e nie stara³em siê znaleŸæ na nie odpowiedzi. Dyskutowaliœ-
my kiedyœ o tym z moim serdecznym przyjacielem D¿ej D¿ejem
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(Jackiem Jêdrzejakiem), muzykiem rockowym, liderem grupy „Big
Cyc” i „Czarno-Czarni”. Jak to jest z jego inspiracj¹? Gdzie on j¹
znajduje? OdpowiedŸ na to pytanie by³a dla niego stosunkowo pro-
sta. S³ucha siê du¿o muzyki, obserwuje siê to, co dzieje siê do-
oko³a, na przyk³ad w ¿yciu spo³ecznym czy politycznym, i koncer-
tuje wraz z kolegami. Pomyœla³em sobie wtedy, ¿e podobnie jest
w mojej pracy. Co prawda nie s³ucham tak czêsto muzyki, ale za to
du¿o czytam literatury naukowej, tak samo obserwujê to, co jest
dooko³a, choæ zamiast polityków wolê ogl¹daæ przyrodê, natomiast
zamiast wspólnego koncertowania mam gor¹ce, burzliwe dyskusje
z kolegami.

Gdzieœ na dnie duszy pozosta³o we mnie trochê romantyka
i pewnie dlatego chcia³bym, by Ÿród³em inspiracji by³a na przyk³ad
jakaœ muza. No, niekoniecznie taka, która inspirowa³a Petera Pau-
la Rubensa, ale takie „Panny z Awinionu”, to by mi siê podoba³y.
Albo by jakiœ przypadek, wywo³uj¹cy b³ysk geniuszu, odwiedza³
mnie co jakiœ czas. Tak jak wtedy, gdy jab³ko spad³o komuœ na
g³owê, albo jak innemu wyla³a siê woda z wanny podczas k¹pieli.
Móg³bym wtedy krzykn¹æ – Heureka! Niestety, ¿ycie jest bardziej
prozaiczne i nie ma co liczyæ na muzê czy b³ysk geniuszu. Co nam
zatem pozostaje?

Jak wspomnia³em powy¿ej, bardzo czêstym Ÿród³em inspiracji
twórczej naukowca jest literatura. Czytaj¹c jak¹œ publikacjê, zada-
jemy sobie pytanie – dlaczego ten autor nie zwróci³ na to uwagi?
Mo¿e warto to sprawdziæ? Ponadto gdy na bie¿¹co œledzimy litera-
turê, widzimy, co jeszcze nie zosta³o zrobione, w jaki sposób
mo¿emy wype³niæ istniej¹c¹ lukê.

Niezmiernie wa¿n¹ rolê w nauce odgrywa dyskusja. Wspomi-
na³em o niej, mówi¹c o pracy koncepcyjnej. Dyskutuj¹c, spieraj¹c
siê z kimœ, wymieniaj¹c pogl¹dy, pokazujemy s³abe i mocne strony
jakiegoœ zagadnienia, a to mo¿e byæ kuŸni¹ ciekawych pomys³ów.

No i wreszcie nasze w³asne badania. Zag³êbiamy siê, wgryza-
my w jakiœ temat, ale niespodziewanie pojawiaj¹ siê nowe w¹tpli-
woœci i pytania. Czasami s¹ one na tyle atrakcyjne, ¿e porzucamy
g³ówny nurt i koncentrujemy siê na czymœ, co w³aœnie wyp³ynê³o.
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Po prostu badania przez nas prowadzone podsunê³y nam nowy,
atrakcyjny, wartoœciowy pomys³.

Bêd¹c m³odym, pocz¹tkuj¹cym badaczem warto mieæ nauczy-
ciela, mentora, do którego zawsze mo¿emy siê zwróciæ z pytaniami
lub w¹tpliwoœciami. On popatrzy na nas z politowaniem albo z po-
dziwem, albo z zatroskaniem, albo z rozdra¿nieniem, w ka¿dym
b¹dŸ razie jakoœ na nas popatrzy i podsunie byæ mo¿e lepszy po-
mys³, ni¿ myœmy zaproponowali.

O mentorze

W pracy naukowej uczymy siê przez ca³e ¿ycie i to przez ca³e ¿ycie
uczymy siê od innych. We wspó³pracy z innymi, zarówno w kraju,
jak i za granic¹ wielow¹tkowe dyskusje i wspólne publikacje s¹
czymœ naturalnym. Najlepiej – byœmy pracowali z najlepszymi, bo
wtedy wiêcej mo¿emy siê od nich nauczyæ. Jednak na pocz¹tku
naszej pracy badawczej dobrze jest mieæ mentora, czyli dobrego,
m¹drego, doœwiadczonego nauczyciela. To on bêdzie kszta³towa³
nasze pogl¹dy naukowe, uczy³ krytycyzmu w stosunku do w³asnej
pracy, uwra¿liwia³ na rzeczy wa¿ne i ignorowa³ to, co ma³o istotne,
podpowiada³ i doradza³, na czym powinniœmy siê koncentrowaæ.
Mo¿na oczywiœcie dojœæ do tego wszystkiego samemu – ciê¿k¹,
wytrwa³¹ prac¹, ale z dobrym mentorem bêdzie to szybciej, ³atwiej
i przyjemniej. Kluczow¹ spraw¹ jest bezpoœredni kontakt miêdzy
uczniem a nauczycielem, ³atwoœæ porozumienia siê nawzajem, nie
w kategoriach jêzykowych lecz raczej w nadawaniu na wspólnych
falach. A wtedy ¿adna, nawet najlepsza, ksi¹¿ka nie zast¹pi godzin
dyskusji z doœwiadczonym naukowcem.

W jakich okolicznoœciach pojawia siê taka wyj¹tkowa relacja
nauczyciel-uczeñ? S¹ dwie mo¿liwoœci: albo nauczyciel poszukuje
ucznia, albo uczeñ poszukuje nauczyciela. Przypatrzmy siê naj-
pierw pierwszej sytuacji i zastanówmy, kiedy, w jakich okoliczno-
œciach nauczycielowi potrzebny jest uczeñ. Przecie¿ mieæ ucznia to
odpowiedzialnoœæ, koniecznoœæ poœwiêcania mu swojego cennego
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czasu, krótko mówi¹c – k³opot. Dlaczego wiêc nauczycielowi zale-
¿y na tym, by mieæ ucznia? Powodów mo¿e byæ kilka.

Pierwszy jest najbardziej prozaiczny i wbrew pozorom wcale
nie taki rzadki – nauczyciel lubi uczyæ, lubi bezinteresownie dzieliæ
siê sw¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem. Spotkania z m³odymi ludŸmi go
ciesz¹, a ich naiwnoœæ i czêst¹ niewiedzê przyjmuje z uœmiechem
zrozumienia. Mieæ takiego mentora nie jest Ÿle, bo zawsze bêdzie
mia³ czas dla zainteresowanego. Nale¿y tylko zwróciæ uwagê na
poziom naukowy, jeœli bêdzie wysoki, to tylko gratulowaæ!

Z inn¹ sytuacj¹ mamy do czynienia wtedy, gdy nauczyciel ma
sporo zobowi¹zañ, zleconych tematów badawczych, ekspertyz,
a za tym wszystkim kryj¹ siê znaczne pieni¹dze. Nie mo¿na z tego
tak ³atwo zrezygnowaæ, ale co zrobiæ, by nie zawaliæ zbli¿aj¹cych
siê terminów. Rozwi¹zaniem s¹ uczniowie, to oni wykonaj¹ ciê¿k¹,
zajmuj¹c¹ sporo czasu pracê. Jest w tym coœ korzystnego, gdy¿ ta-
kie badania maj¹ zagwarantowane finansowanie. Gdy temat siê
koñczy i pieni¹dze s¹ wydane, czasami dostrzega siê brak motywa-
cji u nauczyciela do dalszej pracy z uczniem. Nale¿y sobie zadaæ
pytania – czy realizacja zleconego tematu badawczego pozwoli na
ca³kowite sfinalizowanie dysertacji? Na ile realizacja takiego tema-
tu pozwoli mi na rozwój naukowy?

Ostatnio bardzo czêsto mamy do czynienia z sytuacj¹, gdy
„m³ody” pracownik naukowy poszukuje uczniów, gdy¿ s¹ oni mu
potrzebni do dalszej kariery zawodowej. Na przyk³ad by zostaæ pro-
fesorem tytularnym, trzeba mieæ wypromowanych doktorantów.
Nauczycielowi zale¿y na szybkim i sprawnym wypromowaniu
uczniów, dlatego motywuje ich do pracy i niejednokrotnie sam siê
aktywnie anga¿uje. M³ody, ambitny nauczyciel ma zazwyczaj czas
dla ucznia, a jeœli do tego reprezentuje wysoki poziom naukowy, to
tylko siê cieszyæ.

Czasami jednak promotor nie jest dobrym nauczycielem. By mieæ
pewnoœæ, ¿e wypromuje okreœlon¹ liczbê doktorantów, przyjmuje
w³aœciwie wszystkie osoby, które siê do niego zg³osz¹. Wychodzi
on z za³o¿enia, ¿e jeœli nawet nie wszyscy siê obroni¹, to i tak wy-
starczy to do wniosku o tytu³ profesora. Nie poœwiêca wiêc im zbyt
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wiele czasu, niewiele jest ich w stanie nauczyæ, a doktoranci s¹
zdani g³ównie na siebie. Od czasu do czasu, by ich ob³askawiæ,
wysy³a na konferencjê. Takich sytuacji radzi³bym siê wystrzegaæ.

Zgo³a inna jest sytuacja, gdy to uczeñ szuka nauczyciela. Mo-
¿na powiedzieæ, ¿e jest to sytuacja optymalna, gdy¿ to uczeñ przej-
muje inicjatywê nad swoj¹ karier¹ naukow¹. To on decyduje, nad
czym bêdzie pracowa³ i u kogo. Jakimi kryteriami powinien kiero-
waæ siê uczeñ, który poszukuje nauczyciela? To nie takie proste,
a decyzja ucznia bêdzie z pewnoœci¹ wypadkow¹ wielu czynników.
Nauczyciel powinien byæ mistrzem, od tego trzeba zacz¹æ. Prze-
ciêtniactwo i miernoœæ widoczne w dorobku naukowym mog¹ byæ
wystarczaj¹cym powodem, by nie zawracaæ sobie g³owy takim na-
uczycielem, bo on niczego nie nauczy. £atwo powiedzieæ, ale jak
ktoœ jest mistrzem, to czy bêdzie chcia³ rozmawiaæ z pocz¹tku-
j¹cym badaczem? Myœlê, ¿e tak. Mia³em do czynienia z wieloma
wybitnymi naukowcami z ró¿nych stron œwiata i wiêkszoœæ z nich
nigdy mnie nie ignorowa³a. Znajdowali czas, by mi doradziæ, czy
pomóc w rozwi¹zaniu jakiegoœ problemu. Na tym polega ich wiel-
koœæ. Niejednokrotnie siê zdarza, ¿e ci najlepsi wydaj¹ siê ma³o ko-
munikatywni, nieprzyjemni w rozmowie, gburowaci. Jednak przy
bli¿szym poznaniu okazuj¹ siê zupe³nie inni, a przebywanie z nimi,
mo¿liwoœæ dyskusji, jest uczt¹ dla ducha. Pod skorup¹ nieprzy-
stêpnoœci chowa siê ktoœ chêtnie dziel¹cy siê swoj¹ wiedz¹ i do-
œwiadczeniem. Uczmy siê od najlepszych!
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4. Projekt badañ

O umiejêtnoœci pisania projektów badawczych

Po co piszemy projekt badañ? Koniecznoœæ sporz¹dzania projektu
najczêœciej wi¹¿e siê z procedur¹ pozyskiwania œrodków finanso-
wych. Jest w tym sporo racji, gdy¿ ubiegaj¹c siê o œrodki finansowe
bez wzglêdu na to, czy bêdzie to rozbudowany temat badawczy
w ramach grantu czy drobne zadania badawcze realizowane w ra-
mach wyjazdu stypendialnego, jednostka finansuj¹ca oczekuje od
nas przedstawienia oryginalnej koncepcji i propozycji jej zrealizo-
wania. Ale tak naprawdê projekt badañ jest czymœ wiêcej. To swo-
isty plan zamierzeñ prowadz¹cych do uzyskania spodziewanych
wyników.To w nim precyzujemy cel, ustalamy metodykê, termi-
narz prac, a tak¿e spodziewane efekty. Wtedy na podstawie pro-
jektu i corocznych sprawozdañ mo¿emy oceniæ, czy prace badaw-
cze przebiegaj¹ planowo.

Projekt badawczy ma bardzo podobny charakter i strukturê do
publikacji, wiêc maj¹c dobry projekt, ³atwiej nam bêdzie przygoto-
waæ maszynopis do druku. Oczywiœcie, s¹ i ró¿nice, polegaj¹ce
m.in. na tym, ¿e w publikacji mamy wyniki i wnioski, podczas gdy
w projekcie wpisujemy spodziewane efekty badañ. Ponadto w pro-
jekcie rozpisujemy zadania badawcze oraz opracowujemy koszto-
rys. Oprócz tego ró¿nice dotycz¹ tak¿e grona czytelników. Publika-
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cjê mo¿e przeczytaæ ka¿dy, zaœ projekt tylko osoby upowa¿nione,
które go oceniaj¹ b¹dŸ zatwierdzaj¹.

Na ka¿dy projekt sk³adaj¹ siê zazwyczaj nastêpuj¹ce czêœci:
� wstêp uzasadniaj¹cy potrzebê lub koniecznoœæ prowadzenia

badañ
� cel badañ, hipotezy badawcze
� metodyka badañ
� spodziewane wyniki i ich wp³yw na rozwój nauki
� harmonogram badañ i kosztorys
� informacje o kierowniku projektu i g³ównych wykonawcach.

W zale¿noœci od tego jaki jest cel projektu, jego zakres lub kto
bêdzie go ocenia³, mog¹ pojawiæ siê dodatkowe wymagania, które
trzeba uwzglêdniæ. Czasami oczekuje siê od twórcy projektu uza-
sadnienia, ¿e s¹ to badania podstawowe, wyjaœnienia, jak mo¿na
zminimalizowaæ ryzyko niepowodzenia w trakcie realizacji zadañ
badawczych, jak bêdzie egzekwowane od wspó³wykonawców
przestrzeganie terminów, niekiedy nale¿y siê ustosunkowaæ tak¿e
do parytetu p³ci.

Umiejêtnoœæ pisania projektów jest spraw¹ niezmiernie wa¿n¹.
Nie chodzi tu tylko o skutecznoœæ w pozyskiwaniu œrodków finan-
sowych, ale przede wszystkim o dobre zaplanowanie tematu ba-
dawczego, co zdecydowanie u³atwi jego realizacjê. Nale¿y pamiê-
taæ, ¿e projekt badañ nie jest równoznaczny z wnioskiem o finanso-
wanie, choæ mo¿e byæ jego integraln¹ czêœci¹. O projekt badañ
mo¿e poprosiæ potencjalny promotor, chc¹c siê dowiedzieæ, nad
czym chcemy pracowaæ, realizuj¹c rozprawê doktorsk¹. Wielokrot-
nie pisa³em projekty badañ, gdzie nie wymagano ode mnie czêœci
dotycz¹cej kosztorysu. By³o tak na przyk³ad, gdy zabiega³em o za-
kwalifikowanie mnie jako uczestnika ekspedycji. Organizator po-
trzebowa³ specjalistów do wykonania okreœlonych zadañ i ten kto
przedstawi³ najciekawszy projekt, zosta³ zaproszony do zespo³u.

Jest zasada, która mówi, ¿e zawsze piszemy z myœl¹ o czytelni-
ku. Obowi¹zuje ona zarówno autora pisz¹cego bajki dla dzieci, jak
i naukowca pisz¹cego swoj¹ pracê. W myœl tej zasady tak musimy
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napisaæ swój projekt, by zainteresowa³ on tych, którzy bêd¹ go czy-
tali. Nie chodzi tutaj tylko o „lekkie pióro” autora, ale o ciekawy po-
mys³, o czym wspomina³em wczeœniej, oraz precyzyjne, klarowne
przedstawienie w³asnych zamierzeñ. Warto pamiêtaæ, ¿e czytelni-
cy naszego projektu to nie tylko specjaliœci z danej dziedziny; czê-
sto s¹ to eksperci zajmuj¹cy siê inn¹ problematyk¹ i musimy ich
przekonaæ, ¿e nasz projekt jest ciekawy i wartoœciowy. Przyjrzyjmy
siê istotnym elementom tworz¹cym projekt.

Wstêp to fragment projektu, w którym trzeba zakreœliæ ogólne t³o pla-
nowanych badañ. Przedstawiæ, co na ten temat ju¿ wiadomo, a cze-
go jeszcze nie wiadomo. Krótko mówi¹c, musimy uzasadniæ po-
trzebê zajmowania siê w³aœnie t¹, a nie inn¹ problematyk¹. Trzeba
spróbowaæ odpowiedzieæ na pytanie – dlaczego ten temat jest wa-
¿ny i przekonaæ o tym czytelników. W tym kontekœcie warto pamiê-
taæ, o czym ju¿ pisa³em wczeœniej, aby wybraæ taki temat, który
zainteresuje potencjalnych odbiorców poza granicami naszego kra-
ju. Badania maj¹ rangê œwiatow¹ nie dlatego, ¿e prowadzimy je
w miejscowoœci, w której dot¹d nikt naukowo nie pracowa³, tylko
gdy wyniki bêd¹ czytane i cytowane na ca³ym œwiecie.

Hipoteza (z greckiego hypóthesis) to przypuszczenie, domys³, za³o¿e-
nie oparte na prawdopodobieñstwie, które wymaga sprawdzenia,
zweryfikowania w badaniach naukowych. Dysponuj¹c okreœlon¹
wiedz¹ literaturow¹, formu³ujemy hipotezy badawcze, w których
sugerujemy wybrane fakty, zjawiska lub procesy przyrodnicze. Tak
wiêc s¹ one efektem g³êbokiej analizy problemu badawczego i maj¹
charakter twierdzenia naukowego. W ten sposób hipotezy ukierun-
kowuj¹ badania naukowe, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e musz¹ one spe³-
niaæ kryterium sprawdzalnoœci. Ponadto hipotezy badawcze mu-
sz¹ charakteryzowaæ siê oryginalnoœci¹ i nowatorskim spojrzeniem
na problem. Powinny byæ zapisane jasno, klarownie i oszczêdnie
w s³owach. Musz¹ byæ sformu³owane w sposób ogólny, czytelny,
ale nie banalny. Niekiedy, ze wzglêdu na charakter badañ (np. pra-
ce taksonomiczne), istnieje problem z postawieniem hipotez ba-
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dawczych. Wtedy precyzuje siê i definiuje cel badañ, który musi
mieæ podobne cechy jak hipotezy.

Metodyka w badaniach przyrodniczych charakteryzuje siê ogrom-
nym bogactwem i z³o¿onoœci¹, tak jak bogata i z³o¿ona jest sama
przyroda. W zale¿noœci na przyk³ad od celu, obiektu (grzyby, roœli-
ny, zwierzêta) lub charakteru badañ (terenowe, laboratoryjne) wy-
bieramy inn¹ metodykê. Na co zatem nale¿y zwróciæ uwagê?
Przede wszystkim na dwie kwestie, aby metodyka by³a adekwatna
do hipotez lub celu badañ oraz by by³a szczegó³owo przedstawio-
na. Opis wszystkich detali jest istotny na przyk³ad w badaniach
eksperymentalnych, gdzie musimy zapisaæ, ile bêdzie analizowa-
nych prób, w ilu powtórzeniach, czym siê charakteryzuj¹ po-
wierzchnie próbne itd. Czasami metody s¹ powszechnie znane
i nie ma potrzeby ich rozpisywania, bo ktoœ ju¿ to zrobi³ wczeœniej.
Wtedy zapisujemy, ¿e przyjêto metodê zaproponowan¹ na przy-
k³ad przez Kowalskiego (2013) i pozycjê tê wyszczególniamy
w spisie literatury. Musimy pamiêtaæ, ¿e w metodyce nie mo¿na iœæ
na skróty.

Harmonogram i kosztorys to swoisty program uwzglêdniaj¹cy za-
dania badawcze oraz koszty zwi¹zane z ich realizacj¹. Zadania ba-
dawcze maj¹ charakter ogólny, w zwi¹zku z czym nie mo¿e byæ ich
zbyt wiele. Nawet w bardzo du¿ym temacie badawczym jest ich
zazwyczaj kilka. Zadaniem badawczym mo¿e byæ zakup drogiej
aparatury badawczej niezbêdnej do realizacji tematu, ale zada-
niem mo¿e te¿ byæ zbiór materia³u w terenie. Innym razem z kolei
zadanie badawcze jest sformu³owane jako „ma³y temat”, który za-
koñczy siê efektem publikacyjnym. Jak widaæ z powy¿szych przy-
k³adów, mo¿emy pozwoliæ sobie na pewn¹ dowolnoœæ. Natomiast
wa¿ne jest, aby ka¿de zadanie mia³o precyzyjnie okreœlony termin
realizacji oraz wyszczególnienie, ile bêdzie kosztowa³o. W koszto-
rysie warto szczegó³owo rozpisaæ wszystkie wydatki, tak by osoba
oceniaj¹ca potrafi³a je zweryfikowaæ i potwierdziæ koniecznoœæ wy-
datkowania pieniêdzy. Nie wystarczy wiêc napisaæ, ¿e na odczyn-

Projekt badañ

31



niki chemiczne potrzebujemy 0,5 mln z³, ale musimy okreœliæ, ja-
kie to odczynniki, w jakiej iloœci, jaka jest cena rynkowa itd.

Odrêbn¹ kwesti¹ s¹ honoraria zespo³u badawczego, które zo-
sta³y wyszczególnione w kosztorysie. Mamy tutaj do czynienia
z dwiema sytuacjami. Pierwsza dotyczy pieniêdzy potrzebnych na
stworzenie nowego etatu i zatrudnienie dodatkowej osoby, na
przyk³ad doktoranta, co nie budzi w¹tpliwoœci. Druga dotyczy do-
datku finansowego do pensji, co bywa czasami w¹tpliwe. W wielu
krajach, w licznych placówkach naukowych w Europie Zachodniej,
w tym i w Skandynawii, jeœli ktoœ ma etat w placówce naukowej, to
nie mo¿e wpisywaæ sobie honorarium w projekcie. Grant to pie-
ni¹dze na realizacjê tematu, czyli rozwi¹zanie problemu badaw-
czego, a nie dodatkowe Ÿród³o finansowania wydatków prywat-
nych autora. U nas jest trochê inaczej. Co prawda liczba osób
rezygnuj¹ca w grantach z honorarium nie jest zbyt wysoka, to jed-
nak z roku na rok siê zwiêksza. Dla m³odego, pocz¹tkuj¹cego ba-
dacza taki dodatek finansowy do stypendium jest bardzo po¿¹dany,
nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nie mo¿e on stanowiæ podstawowego
punktu w kosztorysie.

Spodziewane wyniki s¹ t¹ czêœci¹ projektu, w której rozwijamy w¹-
tek celu lub hipotez badawczych. Podkreœlamy znaczenie poten-
cjalnych wyników w rozwoju danej dziedziny nauki, ich znaczenie
praktyczne, na przyk³ad w skuteczniejszej ochronie przyrody lub
gospodarce. Wyszczególniamy, jakie planowane s¹ publikacje,
jaka bêdzie ich ranga, gdzie chcielibyœmy je opublikowaæ. Analiza
tej czêœci projektu da odpowiedŸ czytelnikowi, czy rzeczywiœcie s¹
to badania wa¿ne, na które warto wydaæ pieni¹dze.

O kierowniku projektu i g³ównych wykonawcach

Dobry pomys³, dobry projekt wcale nie musz¹ gwarantowaæ uzy-
skania rewelacyjnych wyników. Wa¿ne jest tak¿e, kto ten projekt
bêdzie realizowa³, jakie posiada kwalifikacje, dorobek naukowy,
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doœwiadczenie. Do wniosku o finansowanie badañ nie wystarczy
do³¹czenie projektu, konieczne tak¿e jest przedstawienie informa-
cji o wykonawcach. Szczególnej ocenie podlega kierownik projek-
tu, gdy¿ to on jest g³ównym inicjatorem i osob¹ odpowiedzialn¹ za
realizacjê. W zale¿noœci od instytucji do której sk³ada siê wniosek
o finansowanie badañ, oczekuje siê ró¿nych informacji na temat
kierownika. Najczêœciej s¹ to:

� przebieg kariery zawodowej (np. data doktoratu, habilitacji,
miejsce zatrudnienia, zajmowane stanowiska)

� dorobek naukowy (np. indeks Hirscha, liczba cytowañ, wykaz
10 wa¿nych publikacji oraz ich Impact Factor)

� kierowanie lub udzia³ w tematach badawczych (np. tytu³,
numer, Ÿród³o finansowania, efekty – publikacje).

Ta czêœæ wniosku nigdy nie jest zbyt obszerna i zazwyczaj mie-
œci siê na jednej stronie. Bardziej szczegó³owe kryteria oceny pra-
cownika naukowego zamieszczono w rozdziale 8. „Ocena pracy
naukowej”.

O ocenie recenzenta

Ka¿dy projekt podlega ocenie. Zaczyna siê ona oczywiœcie zawsze
od samooceny, od krytycznego spojrzenia na nasze pomys³y i przy-
gotowany projekt. Staramy siê znaleŸæ w nim s³abe punkty i mog¹
nam w tym pomóc kole¿anki i koledzy. Gotowy, idealny naszym
zdaniem, projekt powinien nastêpnie przeanalizowaæ mentor lub
poproszony o to specjalista. Wtedy dopiero mo¿emy uznaæ, ¿e pro-
jekt jest gotowy.

Gdy projekt badawczy stanowi czêœæ sk³adow¹ wniosku o finan-
sowanie, podlega ocenie ekspertów, recenzentów. Analizuj¹ oni
wniosek, zwracaj¹c uwagê przede wszystkim na:

� wartoœæ naukow¹ projektu
� dorobek kierownika i zespo³u
� harmonogram i kosztorys
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� mo¿liwoœæ wykonania projektu (np. kwalifikacje zespo³u,
wyposa¿enie aparaturowe).

Ponadto gdy mamy do czynienia z badaniami aplikacyjnymi,
stosowanymi, których wyniki bêd¹ wykorzystywane w praktyce,
recenzent ocenia tak¿e:

� mo¿liwoœæ zastosowania wyników w praktyce
� przewidywane efekty ekonomiczne.

Recenzent jest tak¿e zobowi¹zany do wskazania mocnych i s³a-
bych stron projektu. To dobre rozwi¹zanie, zw³aszcza gdy mamy
do czynienia z dobrym recenzentem. Moim zdaniem dobry recen-
zent to nie taki, który wypisuje laurki, by nie sprawiaæ przykroœci
autorom, ale taki, który wyraŸnie dostrzega wady i zalety oceniane-
go projektu. Potrafi pochwaliæ dobry pomys³, ale potrafi te¿ rzeczo-
wo i bez z³oœliwoœci wytkn¹æ wszystkie b³êdy. Taka recenzja mo¿e
byæ czasami bardzo bolesna dla autora. Jednak po g³êbszej anali-

U Ÿróde³ nauki

34

Recenzja

wzbudza emocje



zie, przyznamy racjê recenzentowi, poprawimy projekt i bêdziemy
bardzo zadowoleni, ¿e jest on teraz znacznie lepszy.

Recenzja powinna uczyæ, powinna naprowadzaæ projekt na
w³aœciwy kierunek i w tym kontekœcie jest ona niezmiernie cenna.
Oczywiœcie, zdarza siê czasami, ¿e recenzja nic nie wnosi, ¿e znaj-
duj¹ siê w niej przepisane fragmenty projektu i podana ocena
punktowa, a my nie wiemy, z czego ona wynika. Czasami jest jed-
nak jeszcze gorzej, gdy recenzent swoimi z³oœliwymi uwagami sta-
ra siê zdeprecjonowaæ, umniejszyæ wartoœæ projektu. Na szczêœcie
tacy recenzenci i takie recenzje zdarzaj¹ siê rzadko.
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5. Finansowanie badañ

O grantach

Na temat Ÿróde³ i sposobów finansowania nauki mo¿na by napisaæ
grub¹ ksi¹¿kê, ale wydaje mi siê, ¿e dla pocz¹tkuj¹cego badacza
wa¿nych jest jedynie kilka podstawowych informacji. Po pierwsze
dlatego, ¿e zasady finansowania i aspekty prawne, na których s¹
one oparte, ci¹gle siê zmieniaj¹. A to co obowi¹zuje dziœ, mo¿e nie
byæ ju¿ aktualne za rok. Po drugie, ma³e jest prawdopodobieñstwo,
¿e ktoœ na pocz¹tku kariery naukowej bêdzie kierowa³ wielomilio-
nowym tematem badawczym. Oczywiœcie, ¿yczê tego wszystkim
z ca³ego serca, ale rzeczywistoœæ jest trochê inna. Tak naprawdê,
jeœli m³ody naukowiec pozyska du¿e œrodki finansowe na realizacjê
tematu badawczego, to nie jest ju¿ pocz¹tkuj¹cym badaczem i moje
podpowiedzi s¹ mu zupe³nie niepotrzebne. Dlatego te¿ w tym roz-
dziale skoncentrowa³em siê jedynie na podstawowych Ÿród³ach fi-
nansowania badañ z bud¿etu pañstwa oraz podstawowych zasa-
dach, jakich powinna przestrzegaæ osoba zabiegaj¹ca o fundusze
na realizacjê tematu.

Finansowanie badañ naukowych mo¿e odbywaæ siê ze œrod-
ków bud¿etu pañstwa oraz œrodków pozabud¿etowych. Zasady fi-
nansowania bud¿etowego okreœla w Polsce ustawa z dnia 30
kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz.U Nr 96,
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poz. 615), w myœl której œrodkami finansowymi przeznaczonymi
na naukê dysponuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (MNi-
SW). Szczegó³owo zasady te wyjaœniono na stronie internetowej
www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/. Ministerstwo
realizuje finansowanie rozwoju nauki poprzez dwie swoje agendy,
którymi s¹ Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju oraz Narodowe
Centrum Nauki.

Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju (NCBR) zarz¹dza i realizuje
strategiczne programy badañ naukowych i prac rozwojowych, które
bezpoœrednio przek³adaj¹ siê na rozwój innowacyjnoœci. A zatem
do podstawowych zadañ NCBR nale¿y wspieranie komercjalizacji
i innych form transferu wyników badañ naukowych do gospodarki,
zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej,
w szczególnoœci udzia³u m³odych naukowców w programach ba-
dawczych, a tak¿e realizacja miêdzynarodowych programów mo-
bilnoœci naukowców. Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju oficjal-
nie rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ 1 lipca 2007 roku. Szczegó³owe
informacje o zasadach finansowania badañ przez NCBR mo¿na
znaleŸæ na stronie internetowej www.ncbir.pl.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) finansuje badania podstawowe,
czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede
wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk
i obserwowanych faktach, bez nastawienia na ich praktyczne za-
stosowanie lub u¿ytkowanie. Narodowe Centrum Nauki oficjalnie
rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ 4 marca 2011 roku. Szczegó³owe in-
formacje o zasadach finansowania badañ przez NCN mo¿na zna-
leŸæ na stronie internetowej www.ncn.gov.pl.

Zarówno NCBR, jak i NCN finansuj¹ badania naukowe w ra-
mach ró¿nych konkursów, tak krajowych, jak i miêdzynarodowych.
Nie widzê powodu, by omawiaæ je wszystkie, gdy¿ informacje
o nich s¹ powszechnie dostêpne, choæby na stronach interneto-
wych, ale jeden w moim odczuciu wymaga kilku zdañ komentarza.
To konkurs Preludium og³aszany przez NCN, a skierowany do osób
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rozpoczynaj¹cych karierê naukow¹ i nieposiadaj¹cych jeszcze
stopnia naukowego doktora.

Kierownikiem projektu w konkursie Preludium musi byæ osoba
bez stopnia doktora. Oprócz niej w zespole jest opiekun naukowy
(promotor), a tak¿e mo¿e, choæ nie musi byæ, jeszcze jedna osoba
(wykonawca). W tym trzyosobowym zespole mo¿e byæ tylko jeden
samodzielny pracownik naukowy – promotor. Czas realizacji pro-
jektu wynosi maksymalnie trzy lata. W pierwszym konkursie nie
by³o ograniczeñ finansowych i mo¿na by³o sk³adaæ wniosek na
kwotê nawet 1 mln z³. Obecnie kwota zawarta w kosztorysie nie
mo¿e przekraczaæ 150 tys. z³. W konkursie Preludium oceniany
jest kierownik projektu (20% wartoœci oceny), opiekun (20%), pro-
jekt (40%), kosztorys (10%) oraz mo¿liwoœci wykonania projektu
(10%). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zasady te mog¹ siê zmieniaæ,
dlatego warto na bie¿¹co sprawdzaæ informacje zawarte na stro-
nach internetowych NCN.

Wnioski wype³nia siê on-line w systemie OSF (www.osf.opi.org.pl),
który jest przeznaczony do rejestrowania i obs³ugi wniosków wp³y-
waj¹cych do MNiSW, a wiêc do NCBR i NCN. W tym systemie oce-
ny dokonuj¹ tak¿e eksperci, którzy proponuj¹ okreœlon¹ liczbê pro-
jektów do drugiego etapu, jakim jest recenzja. Maj¹c dwie opinie
ekspertów oraz co najmniej dwie oceny recenzentów, ustala siê
ranking i najlepsze projekty s¹ zaklasyfikowane do finansowania.
Jakimi kryteriami oceny pos³uguj¹ siê eksperci i recenzenci, przed-
stawiono ju¿ wczeœniej, dlatego tutaj tylko podkreœlê, ¿e wiêksze
szanse na finansowanie ma ktoœ, kto:

� ma widoczne efekty pracy w postaci publikacji
� przedstawi³ w projekcie oryginalny, nowatorski pomys³
� posiada zaplecze techniczne niezbêdne do zrealizowania pro-

jektu.

Na nieco innych zasadach funkcjonuje finansowanie badañ zle-
conych przez wybrane ministerstwo, organy samorz¹du terytorial-
nego czy te¿ firmy. Najczêœciej celem takiego projektu jest roz-
wi¹zanie œciœle okreœlonego problemu, czym jest zainteresowana
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jednostka zlecaj¹ca. Na przyk³ad Lasy Pañstwowe wyda³y w 2012
roku oko³o 34 mln z³ na badania naukowe. Realizowane tematy
mia³y dostarczyæ informacji pozwalaj¹cych na lepsze funkcjonowa-
nie tego przedsiêbiorstwa oraz wydajniejsze gospodarowanie zaso-
bami leœnymi. Wyniki takich badañ maj¹ najczêœciej charakter
ekspertyzy i z pewnoœci¹ zadowalaj¹ jednostki zlecaj¹ce ich prze-
prowadzenie. Niestety, bardzo czêsto nie koñcz¹ siê wartoœciowy-
mi publikacjami, w zwi¹zku z czym nie wp³ywaj¹ na rozwój nauki.

O stypendiach

Oferta stypendialna, z jak¹ mamy dziœ do czynienia, jest przeboga-
ta. S¹ stypendia na realizowanie studiów licencjackich, in¿ynier-
skich, magisterskich, podyplomowych, doktoranckich, a tak¿e na
dokszta³canie siê w ramach szko³y letniej, kursów specjalistycz-
nych lub warsztatów (workshop). W tym miejscu bardziej nas inte-
resowaæ jednak bêd¹ stypendia w celu prowadzenia badañ, a one
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maj¹ trochê inny charakter. Otrzymuj¹c stypendium na wybrany
kurs lub studia, mamy niejako za³atwione wszystko. Organizator
powinien pomóc w za³atwieniu miejsca w akademiku, przedstawiæ
program nauczania oraz przekazaæ niezbêdne informacje osobie
zainteresowanej. Tak wiêc uczestnik przyje¿d¿a niejako na gotowe,
niemal o nic nie musi siê martwiæ. Chodzi na zajêcia (albo wagaru-
je), trochê siê uczy, trochê odpoczywa, zdaje egzaminy, czasem pi-
sze pracê i wraca do domu.

Stypendia na prowadzenie badañ naukowych maj¹ ca³kiem in-
nych charakter chocia¿by dlatego, ¿e to uczestnik pisze program
badañ, który zostaje zaakceptowany przez jednostkê przyjmuj¹c¹,
która wysy³a do zainteresowanego zaproszenie. I to zazwyczaj
w³aœnie program badañ oraz zaproszenie jednostki przyjmuj¹cej,
gwarantuj¹cej mo¿liwoœæ zrealizowania projektu, s¹ kluczowymi
dokumentami sk³adanymi do instytucji funduj¹cej stypendia. Oczy-
wiœcie, tych dokumentów jest o wiele wiêcej, bo musi byæ ¿yciorys,
dorobek naukowy w postaci wykazu publikacji, a ponadto jakieœ
kwestionariusze i druki, by daæ zajêcie urzêdnikom. Ale dobry pro-
jekt i renomowana instytucja przyjmuj¹ca to po³owa sukcesu.

W jakich okolicznoœciach przygotowujemy i sk³adamy wniosek
o stypendium? Zazwyczaj s¹ dwa podstawowe powody. Mamy
œwietny pomys³, ale nie mamy mo¿liwoœci jego realizacji, gdy¿ na
przyk³ad brak nam dostêpu do odpowiedniej aparatury, laborato-
rium. Albo chcielibyœmy realizowaæ temat badawczy u wybitnego
specjalisty, by poznaæ nowy warsztat badawczy i zdobyæ niezbêd-
ne doœwiadczenie. Po prostu wychodzimy z za³o¿enia, ¿e najlepiej
uczyæ siê od najlepszych w najlepszych jednostkach, laboratoriach.

Wnioski o stypendia mo¿emy sk³adaæ do ró¿nych instytucji, ale
wczeœniej nale¿y siê zapoznaæ z regulaminem lub zasadami przy-
znawania stypendiów, by wiedzieæ, czy spe³niamy wymagane kry-
teria. Kryterium mo¿e byæ na przyk³ad wiek, gdy¿ wiêkszoœæ ofert
stypendialnych jest skierowana dla osób m³odych do 30 lub 35
roku ¿ycia. Ale kryterium mo¿e byæ zakres tematyczny badañ lub
kraj, z którego wywodzi siê wnioskodawca. Nie chodzi tutaj o dys-
kryminowanie obywateli wybranego pañstwa, tylko o to, ¿e czasa-
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mi stypendia s¹ fundowane przez rz¹d danego pañstwa na podsta-
wie umów dwustronnych. Jeœli rz¹d Polski nie podpisa³ takiej
umowy, to fundusz stypendialny nas nie dotyczy.

Gdy planujemy wyjazd stypendialny, warto pamiêtaæ, ¿e:

� jedziemy siê uczyæ i zdobywaæ nowe doœwiadczenia, ale wa¿ne
byœmy ju¿ coœ umieli

� powinniœmy mieæ choæ niewielki dorobek publikacyjny
� musimy mieæ projekt badañ uwzglêdniaj¹cy harmonogram po-

bytu
� powinniœmy mieæ kontakty z zagraniczn¹ placówk¹ naukow¹

(np. zaproszenie), do której siê wybieramy
� powinniœmy umieæ komunikowaæ siê w jêzyku obcym.

Gdy mamy ju¿ pomys³ na projekt, kontakty z placówk¹ zagra-
niczn¹, która jest gotowa nas zaprosiæ, to wtedy zaczynamy siê
rozgl¹daæ, kto móg³by sfinansowaæ taki wyjazd, takie badania.
Proponujê na pocz¹tku zajrzeæ na stronê internetow¹ Biura Uzna-
walnoœci Wykszta³cenia i Wymiany Miêdzynarodowej (BUWiWM)
(www.buwiwm.edu.pl). Tam s¹ przedstawiane aktualne oferty sty-
pendialne do kilkudziesiêciu pañstw. W przypadku jednych krajów
wnioski sk³ada siê do BUWiWM, a w przypadku innych bezpoœred-
nio do jednostki finansuj¹cej. Na przyk³ad w Niemczech jest to
Deutscher Akademischer Austauschdienst (www.daad.pl) albo Fun-
dacja Alexandra von Humboldta (www.humboldt-foundation.de),
w Norwegii Rada Badañ Naukowych – The Research Council of Nor-

way (www.rcn.no/is) w Szwecji Instytut Szwedzki (www.si.se) itd.
Wysokoœæ uzyskanego stypendium mo¿e byæ ró¿na, czêsto fun-

dator nie finansuje ubezpieczenia czy kosztów przyjazdu, ale gene-
ralnie jest to kwota wystarczaj¹ca na wynajêcie pokoju lub ma³ego
mieszkania, pokrycie kosztów wy¿ywienia i komunikacji miejskiej,
a gdy jesteœmy oszczêdni, to wystarczy nam na weekendowe wy-
cieczki przyrodnicze po okolicy.

Wyje¿d¿aj¹c na stypendia, zawsze zabiera³em ze sob¹ du¿o
rzeczy i zazwyczaj wszystko okazywa³o siê niezbêdne, konieczne.
Wybieraj¹c siê na przyk³ad do Francji, Niemiec, Norwegii, S³owacji
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czy W³och, czyli stosunkowo bliskich krajów, jecha³em samocho-
dem. Mia³em zazwyczaj wype³niony ca³y baga¿nik, a nieraz jesz-
cze tylne siedzenia. Wybieraj¹c siê jednak gdzieœ dalej, musia³em
niestety ograniczyæ rzeczy do minimum tolerowanego przez linie
lotnicze. Co zabiera³em? Nie wypada o wszystkim mówiæ, ale… je-
œli by³y prowadzone prace terenowe, to musia³ byæ odpowiedni
strój terenowy, a nieraz tak¿e œpiwór i podstawowy sprzêt tury-
styczny. Gdy mia³em oficjalne spotkania, to musia³a byæ koszula,
marynarka, o krawacie nie wspomnê. Do pracy w laboratorium za-
biera³em kilka pude³ek z preparatami jako materia³em porównaw-
czym, nieraz by³ to karton, a czasami nawet kilka z publikacjami,
ksi¹¿kami niezbêdnymi podczas pracy. By³ laptop, nieraz panel do
rysowania. Lubiê biegaæ, wiêc by³a torba z rzeczami do biegania.
Wyje¿d¿aj¹c na kilka tygodni czy nawet miesiêcy, mo¿ecie mi Pañ-
stwo wierzyæ, ¿e nazbiera siê du¿o rzeczy. Po co o tym mówiê? Bo
bardzo wa¿ne jest jak najlepsze przygotowanie siê do takiego wy-
jazdu. Trzeba na to poœwiêciæ trochê czasu, wszystko dobrze prze-
myœleæ i zaplanowaæ.
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6. Realizacja projektu

O przyrodzie jako obiekcie badañ

Poszukiwanie ukrytych sekretów przyrody ¿ywej i nieo¿ywionej,
dostrzeganie praw ni¹ rz¹dz¹cych jest jedn¹ z najwspanialszych
rzeczy, jakie siê przytrafiaj¹ badaczowi. To, wydawa³oby siê bez-
graniczne, bogactwo ¿ycia mo¿e przyprawiæ o zawrót g³owy, a tu
jeszcze lodowce i wulkany, skaliste, wysokie góry i otch³añ oce-
anów, wielobarwnoœæ gleb i minera³ów… i tak mo¿na jeszcze wy-
mieniaæ i wymieniaæ. Jak to wszystko ogarn¹æ, no bo przecie¿
wszystko jest ze sob¹ spl¹tane niewidzialnymi niæmi zale¿noœci,
sterowane przez tê sam¹ wewnêtrzn¹ prawid³owoœæ, tê sam¹ zasa-
dê porz¹dkuj¹c¹, która manifestuje siê w nieskoñczonej wrêcz ró¿-
norodnoœci.

Od staro¿ytnoœci tocz¹ siê debaty nad koncepcj¹ poznawania
i opisywania wszechœwiata, który dziœ jest analizowany, pocz¹wszy
od atomu, a na odleg³ych obiektach w kosmosie koñcz¹c. Nie
ustaj¹ dyskusje nad wyborem skutecznej strategii badawczej po-
zwalaj¹cej lepiej poznaæ przyrodê. Na przyk³ad redukcjonista bê-
dzie patrzy³ na przyrodê jako na sumê pojedynczych sk³adników
(organizmów), które mo¿na analizowaæ z osobna, a potem zsumo-
waæ. W tej koncepcji jeœli chcemy poznaæ, zrozumieæ przyrodê, to
musimy roz³o¿yæ j¹ na czêœci sk³adowe, na poszczególne popula-
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cje, a te na poszczególne osobniki, a nastêpnie starannie przeanali-
zowaæ znaczenie ka¿dego z nich. Jest to dziœ doœæ powszechne po-
dejœcie badaczy do przyrody, ale nale¿y byæ œwiadomym tak¿e s³a-
bych stron takiej koncepcji naukowej. Po pierwsze, analiza opiera
siê na obserwacji ograniczonej czasowo, a jak wiadomo przyroda
ca³y czas siê zmienia. Wyniki uzyskane dziœ i po 10 latach mog¹
byæ ca³kowicie odmienne. Po drugie, oddzielne analizowanie wy-
branego gatunku nie pozwoli na odkrycie regu³ rz¹dz¹cych skom-
plikowanym uk³adem przyrodniczym.

Odmienne jest podejœcie holistyczne (od greckiego holos –
ca³oœæ), wed³ug którego wszelkie organizmy i zjawiska tworz¹
uk³ady ca³oœciowe, podlegaj¹ce prawid³owoœciom, prawom, zasa-
dom, których nie mo¿na wyt³umaczyæ wy³¹cznie na podstawie
wiedzy o ich sk³adnikach. Po prostu – przyrody nie da siê sprowa-
dziæ do sumy wszystkich jej elementów.

A mo¿e powinniœmy zaakceptowaæ emergentyzm bazuj¹cy na
zjawisku z³o¿onoœci, g³êbokim rozumieniu organizacji uk³adów ¿y-
wych, które maj¹ tendencjê do samoorganizowania siê. Taka posta-
wa badawcza nie oznacza negowania badañ nad wybranymi ele-
mentami ekosystemu, lecz obserwowanie i analizowanie zmian
w przyrodzie zarówno na poziomie genu, gatunku, jak i ekosystemu.

Powy¿szy podzia³ jest umowny, a ka¿da dziedzina wspó³cze-
snych nauk przyrodniczych konfrontuje swoje wyniki z innymi dzie-
dzinami. Na przyk³ad dynamiczny rozwój ekologii dokona³ siê wte-
dy, gdy zaobserwowano, ¿e wystêpowanie wybranych gatunków
lub struktura ich zgrupowañ zazwyczaj nie jest uzale¿niona od
przypadku, efektu losowego. Wrêcz przeciwnie, zale¿noœci te s¹
kszta³towane przez szereg czynników abiotycznych i biotycznych.
Z tego te¿ powodu ekolodzy zaczêli korzystaæ z wiedzy zaczerpniê-
tej z innych dziedzin, na przyk³ad z biogeografii, biochemii, etolo-
gii, mikrobiologii, cybernetyki. Nie oznacza to jednak sprowadze-
nia ekologii do syntezy wybranych dziedzin nauk przyrodniczych.

Dziœ rozumiemy i wiemy o tym, ¿e przewidywanie przysz³oœci
w przyrodzie jest mo¿liwe dziêki poznaniu przyczynowo-skutko-
wych regu³ funkcjonowania ekosystemu. Nie opracowano jednak
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dot¹d modelu obejmuj¹cego wzajemne powi¹zania miêdzy wszyst-
kimi elementami ¿ycia wspólnotowego w przyrodzie. Wiemy, ¿e
dzisiejszy obraz przyrody to wypadkowa pomiêdzy jej mo¿liwoœcia-
mi a ograniczeniami, ale wspó³czesnego badacza nie interesuje tyl-
ko i wy³¹cznie kwestia nagromadzenia du¿ej liczby gatunków na
okreœlonym terenie. Stara siê on raczej w tym zjawisku znaleŸæ ja-
kiœ porz¹dek, jakieœ prawo, wzór, gdy¿ ró¿norodnoœæ biologiczna to
klucz do utrzymania takiego œwiata, jaki jest dziœ.

O zbieraniu materia³u

Jesteœmy œwiadomi z³o¿onoœci przyrody, zjawisk i praw, które de-
cyduj¹ o jej bogactwie, o jej zmiennoœci w czasie. Nie zniechêca
nas to jednak do podejmowania dzia³añ, by j¹ poznaæ, by wydrzeæ
jej skrywane tajemnice. W zale¿noœci od celu, od przyjêtej metody-
ki pozyskujemy materia³, który bêdzie podstaw¹ naszych badañ.
Pojêcie materia³u jest pojêciem bardzo ogólnym i mo¿e oznaczaæ
próbkê gleby lub wody zebran¹ w terenie, ale mo¿e byæ to te¿ ob-
serwacja, informacja znaleziona w publikacjach. W zale¿noœci od
specyfiki badañ mamy do czynienia z ró¿nego rodzaju materia³em
badawczym, ale pewne zasady s¹ takie same dla wszystkich bez
wzglêdu na to, co i jak zbieraj¹.

Przede wszystkim musimy przestrzegaæ zasad prawnych do-
tycz¹cych nie tylko prowadzenia badañ, ale i œrodowiska, w którym
je prowadzimy. Na przyk³ad prowadzenie badañ nigdy nie mo¿e
byæ usprawiedliwieniem niszczenia przyrody lub uszczuplania po-
pulacji rzadkiego gatunku. Oczywiœcie, istnieje koniecznoœæ pro-
wadzenia badañ na obszarach chronionych (np. parki narodowe,
rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000) lub ukierunkowanych
na chronione gatunki grzybów, roœlin, zwierz¹t, zbiorowisk roœlin-
nych. Ich celem mo¿e byæ lepsze poznanie biologii i ekologii wybra-
nego gatunku, co w konsekwencji pozwoli na wypracowanie sku-
teczniejszej metody ich ochrony. W ka¿dej z takich sytuacji nale¿y
bezwzglêdnie uzyskaæ zgodê w³aœciwego organu, na przyk³ad Ge-
neralnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska, Regionalnego Dyrektora
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Ochrony Œrodowiska, dyrektora parku narodowego, nadleœniczego.
Konieczne jest tak¿e uzyskanie zgody na prowadzenia badañ eks-
perymentalnych na zwierzêtach, badañ dotycz¹cych GMO itd.

Zmiany polityczne, jakie zachodz¹ na œwiecie, a tak¿e coraz
wiêksze nasze mo¿liwoœci finansowe sprawiaj¹, ¿e podró¿owanie
nawet w najodleglejsze zak¹tki sta³o siê bardzo ³atwe. Wielu z nas
wyje¿d¿a i nie mo¿e oprzeæ siê pokusie zbierania materia³u, by
przywieŸæ go do Polski. £amanie prawa w danym kraju, nieprze-
strzeganie konwencji waszyngtoñskiej (Konwencja o miêdzynaro-
dowym handlu dzikimi zwierzêtami i roœlinami gatunków za-
gro¿onych wyginiêciem Convention on International Trade in En-

dangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) uzasadnia siê
dobrem nauki. Ze wstydem przyznajê, ¿e te¿ tak robi³em w m³odo-
œci. Dziœ patrzê na to inaczej i gdy naukowcy, profesorowie, ³ami¹
prawo, przemycaj¹ nielegalnie zebrane okazy, to jest mi za nich
wstyd. Szanujmy prawo, zwyczaje, religiê danego pañstwa, w któ-
rym jesteœmy goœæmi. Zachêcam do oficjalnej wspó³pracy z pla-
cówkami naukowymi w danym kraju, wtedy wymiana materia³u
naukowego przebiega legalnie, a efekty bêd¹ nieporównywalnie
lepsze.

Zbieraj¹c jakikolwiek materia³ w terenie, prowadz¹c dowolne
obserwacje, koniecznie nale¿y podaæ: co (np. jakie gatunki), ile
(np. liczba osobników, prób) i gdzie (wspó³rzêdne geograficzne) ze-
brano. Warto dokonaæ ogólnej charakterystyki terenu badañ obej-
muj¹cych geomorfologiê, gleby, klimat, wysokoœæ nad poziomem
morza, szatê roœlinn¹ itp. Pozwoli to czytelnikowi na pe³niejsz¹
ocenê warunków przyrodniczych, w jakich prowadzono badania.

O gromadzeniu i archiwizowaniu materia³u

Oczywiœcie, nie ka¿dy zebrany materia³ mo¿emy gromadziæ w ko-
lekcjach przyrodniczych. Ale nawet i ten który mo¿emy, który
powinniœmy, nie zawsze jest zachowywany, archiwizowany. Po-
szukiwa³em kiedyœ rzadkiego gatunku roztocza wykazanego przez
mojego znajomego profesora. Zwróci³em siê do niego z proœb¹
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o wypo¿yczenie preparatu, bo chcia³em przeprowadziæ analizê bio-
metryczn¹ i wykonaæ szczegó³ow¹ dokumentacjê ikonograficzn¹.
Jakie by³o moje zdziwienie, gdy okaza³o siê, ¿e ca³y materia³ (na-
wet rzadkie i ciekawe gatunki) po skoñczonej pracy wylewany jest
do zlewu.

– Panie, ja mam tego za du¿o, nie mam na to czasu. Ja nawet
nie mam uporz¹dkowanych holotypów i paratypów – us³ysza³em
w odpowiedzi na moje pytanie.

Wa¿na jest nie tylko publikacja, o czym wspomina³em wielo-
krotnie, ale czasami wa¿niejsza od publikacji jest kolekcja, dziêki
której ta publikacja powsta³a. Kolekcja taka pozwala na przepro-
wadzenie rewizji i dalsze rozwijanie badañ. Takie zasady okreœla
na przyk³ad Miêdzynarodowy Kodeks Nomenklatury Zoologicznej,
redakcje czasopism, które wymuszaj¹ niejednokrotnie na autorze
podanie miejsca zdeponowania holotypu. Co wiêcej, oczekuj¹, ¿e
bêdzie to renomowane muzeum przyrodnicze. Niestety, nie mamy
w naszym kraju muzeum historii naturalnej, a zbiory przyrodnicze
s¹ rozproszone po wielu ma³ych lokalnych kolekcjach lub uniwer-
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sytetach. Plany stworzenia takiej placówki pojawi³y siê blisko 100
lat temu, ale do dziœ nie zosta³y zrealizowane.

Pamiêtajmy, ¿e takie zbiory, takie kolekcje s¹ wyj¹tkowo cenne
i dlatego warto ju¿ na pocz¹tku kariery naukowej wypracowaæ za-
sady zbierania, kolekcjonowania i archiwizowania swojego mate-
ria³u badawczego, rejestru powierzchni badawczych. Mo¿na archi-
wizowaæ dokumentacjê fotograficzn¹, zestawienia tabelaryczne
wyników, a kolekcjonowaæ preparaty mikroskopowe, zielniki ro-
œlin, kolekcje spreparowanych zwierz¹t itp. Nale¿y w tym miejscu
przypomnieæ, ¿e na przechowywanie gatunków chronionych nale-
¿y mieæ stosowne zezwolenia okreœlone w ustawie o ochronie przy-
rody (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 880, z póŸniejszymi zmianami).

Wzorcow¹ kolekcj¹ s¹ Zbiory Przyrodnicze Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, do poznania których zachêcam
nie tylko m³odych, pocz¹tkuj¹cych badaczy przyrody.

O wynikach, dyskusji i wnioskach

Wyniki s¹ esencj¹ ka¿dego sprawozdania z wykonania projektu ba-
dawczego, ka¿dej publikacji. Nale¿y je przedstawiæ w sposób
przejrzysty, klarowny, tak by czytelnik nie mia³ najmniejszych
w¹tpliwoœci, czego one dotycz¹. Ponadto przedstawianie wyników
charakteryzuje siê swoist¹ oszczêdnoœci¹ w s³owach, to znaczy, ¿e
autor nie powinien siê nad nimi zbytnio rozpisywaæ. Choæ oczywiœ-
cie mo¿e je przedstawiæ w formie tabelarycznej b¹dŸ ikonograficz-
nej – w postaci ryciny, na przyk³ad wykresu, to jednak niedopusz-
czalne jest dublowanie informacji i zamieszczanie tych samych
wyników raz w tabeli, a drugi raz na rycinie. W tej czêœci przedsta-
wiane s¹ tylko aktualne wyniki bêd¹ce efektem realizacji projektu.
Nie podaje siê zaczerpniêtych z literatury wyników innych autorów.

Dyskusja to kolejna czêœæ bêd¹ca efektem realizacji projektu ba-
dawczego. Jest to fragment, w którym konfrontujemy nasze wyniki
przedstawione powy¿ej z wynikami innych autorów. Staramy siê
pokazaæ zgodnoœci lub ró¿nice i uzasadniæ, z czego one wynikaj¹.
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Dyskusja z pozoru wydaje siê ³atwa, co mo¿e wynikaæ z jej swo-
bodnej, nieskrêpowanej formy. W rzeczywistoœci jednak pokazuje
ona dojrza³oœæ naukow¹ autora i w tym kontekœcie stanowi doœæ
trudn¹ czêœæ sprawozdania z projektu (publikacji). Autor musi wy-
kazaæ siê g³êbok¹ znajomoœci¹ problematyki (literatury), powinien
umieæ ³¹czyæ ró¿ne w¹tki badawcze zarówno swoje, jak i obce, ar-
gumentowaæ przedstawione opinie, pokazaæ kreatywnoœæ myœle-
nia. To w tej czêœci staramy siê udowodniæ prawdziwoœæ stawianej
na pocz¹tku hipotezy.

Wnioski s¹ jedn¹ z najkrótszych czêœci w sprawozdaniu z projektu
(publikacji), a jednoczeœnie jedn¹ z najwa¿niejszych. Najczêœciej
wyszczególnia siê je w postaci kilku punktów, które odnosz¹ siê do
hipotez b¹dŸ celu zawartego na pocz¹tku. W ten sposób sprawoz-
danie z realizacji projektu lub publikacja s¹ „spiête” w logiczn¹
ca³oœæ. Wnioski musz¹ mieæ charakter ogólny, ale nie mog¹ byæ
banalne, odkrywaæ prawd powszechnie znanych, na przyk³ad, ¿e
badania potwierdzi³y przypuszczenie, ¿e osobniki starsze s¹ wiêk-
sze ni¿ osobniki m³odociane. Najczêstszym b³êdem pope³nianym
przez pocz¹tkuj¹cych badaczy jest wyszczególnianie w czêœci
„wnioski” wyników swoich badañ.

Czasami charakter pracy nie pozwala na wyszczególnienie
wniosków w postaci kilku wyró¿nionych punktów, wtedy dokonuje
siê opisowego podsumowania. Nie mo¿e byæ ono jednak dublowa-
niem informacji zawartych w wynikach lub dyskusji.
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7. Upowszechnianie wyników badañ

O publikacji naukowej

Jedn¹ z podstawowych zasad obowi¹zuj¹cych w pracy naukowej
jest: publish or perish (publikuj albo przepadnij). Po raz kolejny
zwracam uwagê na potrzebê publikowania swoich wyników, bo to
nie zawsze, nie dla wszystkich jest spraw¹ tak oczywist¹. Czêsto
realizacja projektu badawczego nie koñczy siê ani jedn¹ prac¹. Do-
tyczy to zw³aszcza badañ zleconych, w których zleceniodawca nie
jest tym zainteresowany. Licz¹ siê dla niego wy³¹cznie efekty, które
mo¿na wykorzystaæ w praktyce. Konsekwencj¹ tego s¹ czêsto
opas³e maszynopisy l¹duj¹ce w którejœ z szuflad, gdy¿ zlecenio-
dawca zabroni³ ich upubliczniania. Czasami jest to rzeczywiœcie
prawda, a czasami sposób samousprawiedliwienia autora, dlatego
wa¿ne jest, by zwróciæ na to uwagê w trakcie podpisywania umo-
wy ze zleceniodawc¹.

Publikacja naukowa; jest prac¹ w formie ksi¹¿kowej lub w czasopiœ-
mie naukowym, spe³niaj¹c¹ okreœlone kryteria oryginalnoœci wyni-
ków badañ lub pogl¹dów naukowych, która podlega ocenie recen-
zentów.
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Tak samo jak istnieje z³o¿ona klasyfikacja badañ naukowych,
tak samo mamy do czynienia z ró¿norodnoœci¹ podzia³ów w obrê-
bie publikacji naukowych. Nale¿¹ do nich:

Monografia naukowa; jest zazwyczaj wydawnictwem ksi¹¿kowym
(zwartym), z nadanym numerem ISBN (International Standard

Book Number) lub obejmuje ca³y zeszyt wybranego czasopisma
b¹dŸ serii wydawniczej z numerem ISSN (International Standard

Serial Number)

Praca twórcza publikowana w czasopiœmie recenzowanym:

� oryginalna, zawieraj¹ca wyniki badañ w³asnych
� przegl¹dowa, maj¹ca charakter teoretyczny, porz¹dkuj¹ca wie-

dzê, przedstawiaj¹ca rewizje problemu
� doniesienie, komunikat – krótkie teksty dostarczaj¹ce nowych

faktów naukowych.

Publikacja popularnonaukowa, propaguj¹ca wœród szerokiego gro-
na czytelników rezultaty badañ

Recenzja, krytyka, polemika, na temat pogl¹dów prezentowanych
przez innych autorów.

Tradycyjny uk³ad pracy przyrodniczej sk³ada siê zazwyczaj z ta-
kich elementów jak:
wstêp – cel – metodyka – teren badañ – materia³y – wyniki – dysku-
sja – wnioski – literatura.

Jest on zatem bardzo podobny do uk³adu projektu badawczego
oraz sprawozdania z jego realizacji, o czym wspomniano powy¿ej.
Ponadto nale¿y ci¹gle pamiêtaæ, ¿e cech¹ publikacji naukowej
jest jej zwiêz³oœæ, klarownoœæ i oszczêdnoœæ w przedstawianiu fak-
tów. Tak wiêc bezwzglêdnie nale¿y unikaæ literackich opisów czy
dziennikarskiej narracji. Wa¿n¹ kwesti¹ jest równie¿ poprawnoœæ
jêzykowa. Wiêkszoœæ publikacji jest przygotowywana w jêzyku an-
gielskim, dlatego warto by jakiœ nasz kolega z Australii, Wysp Bry-
tyjskich czy USA, pos³uguj¹cy siê tym jêzykiem na co dzieñ, popra-
wi³ nam maszynopis przed wys³aniem do redakcji.
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Kolejnym elementem godnym uwagi jest dokumentacja ikono-
graficzna, czyli ryciny. Nie mog¹ byæ one kolorowym dodatkiem,
wype³niaczem. Ich obecnoœæ musi byæ solidnie uzasadniona. Cza-
sami w recenzowanych dysertacjach doktorskich zdarza siê nie-
zmiernie bogata szata ikonograficzna, ale nie ma dla niej uzasad-
nienia. Ogl¹damy autora rozprawy na spacerze z psem, ambony
myœliwskie, galeriê zdjêæ z dzikami itp. Zawsze to krytykujê, uza-
sadniaj¹c to mniej wiêcej w taki sposób:

„Fotografie mog¹ byæ wa¿nym elementem wzbogacaj¹cym lub
dokumentuj¹cym badania naukowe. Jednak w mojej ocenie tak
nie jest w tej pracy. Fotografie tam zamieszczone z pewnoœci¹
wzbogaci³yby kronikê Oœrodka Hodowli Zwierzyny, ale nie maj¹
uzasadnienia w pracy naukowej, jak¹ jest rozprawa doktorska”.

U¿ywaj¹c jêzyka polityków, mo¿na powiedzieæ, ¿e oczywist¹
oczywistoœci¹ jest jednokrotne publikowanie swoich wyników ba-
dañ, a ponowne ich drukowanie jest traktowane jako autoplagiat.
Nale¿y o tym pamiêtaæ i bezwzglêdnie tej zasady przestrzegaæ.
W tym kontekœcie trzeba rozwa¿yæ, czy bardziej siê nam op³aca pu-
blikowaæ swoje wyniki w materia³ach konferencyjnych czy te¿
w recenzowanym czasopiœmie.

O czasopismach naukowych

Czasopismo naukowe jest recenzowanym periodykiem publikuj¹-
cym rezultaty prac badawczych. Ka¿de takie czasopismo posiada
radê redakcyjn¹, sk³adaj¹c¹ siê z naukowców, specjalistów z wy-
branej dziedziny, z zakresu której publikowane s¹ artyku³y. To oni
decyduj¹ o przyjêciu pracy do druku. Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e
redaktorzy naukowi oraz recenzenci.

Czasopismo naukowe zwykle ma œciœle zdefiniowany zakres te-
matyczny oraz odrêbne zasady przygotowania maszynopisu. Dlate-
go w trakcie przygotowywania publikacji do druku nale¿y podj¹æ
decyzjê o wyborze periodyku. Po zapoznaniu siê z zakresem tema-
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tycznym czasopisma sprawdzamy, czy nasza publikacja mieœci siê
w nim. Przede wszystkim jednak kierujemy siê wskazówkami dla
autorów. To tam znajdziemy konkretne informacje, jak nale¿y przy-
gotowaæ tekst: jakie powinny byæ marginesy, odstêpy pomiêdzy
wierszami, zalecany krój czcionki, sposób przygotowania tabel i ry-
cin, zasady cytowania literatury itd. Nieprzestrzeganie tych zasad
mo¿e spowodowaæ odrzucenie publikacji na samym pocz¹tku pro-
cesu wydawniczego.

Przygotowan¹ publikacjê nale¿y wys³aæ do redakcji. Kiedyœ po-
wszechn¹ form¹ by³o przes³anie kilku egzemplarzy maszynopisu li-
stem poleconym, ale dziœ w dobie Internetu obowi¹zuj¹ nieco inne
zasady. Pierwsza mo¿liwoœæ polega na tym, ¿e piszemy e-mail do
redaktora i w za³¹czniku przesy³amy maszynopis naszej pracy.
Coraz wiêcej czasopism korzysta jednak z komputerowego syste-
mu przyjmowania prac. Trzeba siê zalogowaæ na stronie czasopi-
sma lub wydawnictwa oraz wype³niæ po kolei wszystkie ¿¹dane
pola rejestracji, a tak¿e do³¹czyæ osobno maszynopis, ka¿d¹ rycinê
i ka¿d¹ tabelê. System automatycznie przygotuje wersjê pdf, która
trafi do redaktora i recenzentów.

Jeœli praca spe³nia wszystkie wymogi formalne, jej tematyka
odpowiada charakterowi czasopisma i jest przygotowana wed³ug
ustalonych zasad, to wtedy jest ona wysy³ana do recenzentów.
W ka¿dym czasopiœmie redakcja posiada wykaz swoich recenzen-
tów z wybranych dziedzin, jednak niejednokrotnie autorzy mog¹
tak¿e sugerowaæ swoje propozycje. Warto wtedy zaproponowaæ
wybitnych specjalistów, bo oni potrafi¹ wnikliwie oceniæ nasz¹
pracê i podpowiedzieæ, co powinniœmy jeszcze poprawiæ. Zwykle
recenzent otrzymuje od redakcji formularz oceny, w którym s¹ py-
tania, jak na przyk³ad:

� czy praca nadaje siê do druku
� czy praca jest oryginalna i nowatorska
� czy tytu³ odpowiada treœci
� czy zastosowano prawid³ow¹ metodykê
� czy dokonano w³aœciwej analizy wyników
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� czy wnioski odpowiadaj¹ celom pracy
� czy tekst mo¿na skróciæ
� czy jest uzasadnienie dla wszystkich rycin i tabel
� czy wyczerpuj¹co zacytowano literaturê
� czy jêzyk publikacji jest poprawny.

Recenzent wyszczególnia na odrêbnej stronie swoj¹ ocenê, su-
gestie, wytyka potkniêcia. Czasem zdarza³o mi siê otrzymaæ wiele
stron uwag recenzentów i wiem, co uczuje wtedy autor. Na po-
cz¹tku jest przygnêbienie, ale potem gdy powoli, powoli poprawia
siê tekst, to czêsto przyznaje siê racjê recenzentowi. Gdy siê nie
zgadzamy z jak¹œ jego opini¹, a mamy do tego pe³ne prawo, to mu-
simy uzasadniæ nasze stanowisko. Zdarza³o mi siê to wiele razy
i muszê przyznaæ, ¿e moje argumenty czêsto by³y akceptowane.

Po poprawieniu maszynopisu i ustosunkowaniu siê do uwag re-
cenzentów pracê wysy³amy ponownie do redakcji. Wtedy rada redak-
cyjna podejmuje decyzjê, czy pracê opublikowaæ czy te¿ nie i infor-
muje o tym autora. Zaakceptowanie pracy do druku jest zawsze
naszym du¿ym sukcesem!

O konferencjach naukowych

Konferencja naukowa to forum wymiany informacji. Bior¹ w niej
udzia³ specjaliœci z dziedziny, któr¹ i my siê zajmujemy, mamy
wiêc mo¿liwoœæ ich poznania i pos³uchania, nad czym obecnie pra-
cuj¹. Dziêki temu wiemy, kto, jaki oœrodek czym siê zajmuje, i uzy-
skujemy tak¹ informacjê od razu, w krótkim czasie, bo zaledwie
w ci¹gu kilku dni. Ponadto mamy okazjê podzieliæ siê swoimi wyni-
kami, poddaæ siê jakby krytyce œrodowiska naukowego, dziêki cze-
mu kolejne prace bêd¹ lepsze, ciekawsze, bardziej wartoœciowe.
To tak¿e nowe doœwiadczenie w publicznym prezentowaniu wyni-
ków swoich badañ.

W ostatnich latach ranga konferencji naukowych jednak spada,
a to za spraw¹ powszechnej dostêpnoœci do Internetu. Informacje
jakie otrzymujemy na konferencji, mo¿emy znaleŸæ bez ruszania
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siê z domu. Prace konferencyjne, czyli zamieszczane w publika-
cjach wydawanych po zakoñczonej konferencji, nie uznaje siê za
wartoœciowe i czêsto nie s¹ punktowane. To sprawia, ¿e ciekawych
wyników nie przedstawia siê na konferencjach, tylko publikuje
w renomowanych czasopismach.

Niemniej jednak w ostatnich latach polscy naukowcy bardzo
chêtnie i czêsto wyje¿d¿aj¹ na zagraniczne konferencje naukowe.
Im bardziej atrakcyjny kraj, atrakcyjniejsze miejsce – tym lepiej.
Wœród moich znajomych s¹ specjaliœci od konferencji, którzy
w ci¹gu roku prezentuj¹ kilkadziesi¹t posterów. A jak pytam, co
tam ciekawego, nad czym teraz pracujesz? To s³yszê odpowiedŸ –
jest œwietna konferencja w Tajlandii! Takie wyjazdy bywaj¹ nazy-
wane „turystyk¹ konferencyjn¹”. Kosztuj¹ gigantyczne pieni¹dze
i nie przynosz¹ ¿adnych efektów naukowych. Dysponuj¹c okre-
œlon¹ kwot¹ pieniêdzy, warto rozwa¿yæ, czy lepiej pojechaæ na
konferencjê czy lepiej pojechaæ do wybranej placówki naukowej,
nauczyæ siê czegoœ nowego i rozpocz¹æ z nimi wspó³pracê.

Upowszechnianie wyników badañ
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8. Ocena pracy naukowej

Ka¿dy naukowiec zajmuje siê czymœ innym, ma inny obiekt badañ,
stosuje inn¹ metodykê, jego pracê charakteryzuje okreœlona specy-
fika. Jedne badania wymagaj¹ wiêkszego nak³adu pracy, by uzy-
skaæ wyniki, a na inne trzeba poœwiêciæ mniej dni, tygodni czy
miesiêcy. Jedne wymagaj¹ ogromnego bud¿etu na zakup specjali-
stycznej aparatury, a na drugie wystarczy przys³owiowa kartka pa-
pieru i o³ówek. Gdy rozdysponowujemy œrodki finansowe, chcieli-
byœmy wiedzieæ, który pracownik jest niezmiernie pracowity,
kreatywny i ma wartoœciowe efekty naukowe, a który jest leniu-
chem potrafi¹cym du¿o opowiadaæ, ale nic nie robiæ. Chcielibyœmy
wiedzieæ, jaka jednostka naukowa jest na œwiatowym poziomie,
a jaka ma jedynie znaczenie lokalne. Pojawia siê jednak zasadni-
czy k³opot. Jak to bogactwo dziedzin, dyscyplin, placówek nauko-
wych, tê ró¿norodnoœæ pracowników naukowych porównaæ i oce-
niæ. Jakie przyj¹æ kryteria, by móc powiedzieæ: to jest wyœmienity
instytut na œwiatowym poziomie, a to jest rzeczywiœcie wybitny na-
ukowiec. Sprawa nie jest taka prosta.

Zazwyczaj oceny takiej dokonuje siê w dwóch aspektach:

� oceny pracownika naukowego
� oceny jednostki naukowej.
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Kryteria i zasady s¹ bardzo podobne, gdy¿ podstaw¹ oceny za-
równo jednostki naukowej, jak i pracownika naukowego s¹ przede
wszystkim publikacje. Oczywiœcie, bierze siê czasami pod uwagê
tak¿e inne kryteria, zw³aszcza w przypadku nauczycieli akademic-
kich, takie jak aktywnoœæ dydaktyczna (np. autorstwo oryginalnego
programu nauczania lub podrêcznika, liczba wypromowanych ma-
gistrantów), aktywnoœæ organizacyjna (np. pe³nione funkcje, orga-
nizowanie takich przedsiêwziêæ naukowych jak konferencje). Nie-
mniej jednak istot¹ pozostaj¹ publikacje, gdy¿ jest to najbardziej
wymierny efekt naszej pracy.

Z pewnoœci¹ nie jest to system doskona³y. Gdy spotykamy siê
z przyjació³mi z innych krajów, to bez wzglêdu czy bêd¹ oni z Nor-
wegii, Niemiec, Australii, Japonii, Rosji czy Iranu, zawsze narzeka-
my. Pod koniec naszego marudzenia dochodzimy jednak do tego
samego wniosku. Ten system oceny naszej pracy nie jest idealny,
ma wiele wad, ale na razie nie ma nic lepszego, a przecie¿ jakieœ
kryteria oceny byæ musz¹. Skoro podstawowymi efektami naszej
pracy s¹ publikacje, to jak siê je ocenia? Po czym poznaæ, ¿e publi-
kacja jest bardziej czy mniej wartoœciowa? Niestety, tego nie da siê
³atwo zweryfikowaæ, dlatego ocenie poddawane jest czasopismo,
w którym dana publikacja siê ukaza³a. Wartoœæ czasopisma od-
zwierciedla wspó³czynnik Impact Factor lub liczba punktów uzna-
niowych przyznana przez MNiSW.

Impact Factor (IF) to inaczej „miara oddzia³ywania”. Jest to wska-
Ÿnik, który odzwierciedla presti¿, si³ê i wp³yw czasopisma nauko-
wego na rozwój wybranej dyscypliny naukowej. Idea oceny od-
dzia³ywania czasopisma opiera siê na prawie Bradforda, które
mówi, ¿e w ka¿dej dziedzinie nauki istnieje pewien sta³y, doœæ nie-
liczny zestaw najwa¿niejszych czasopism, w których s¹ drukowa-
ne niemal wszystkie wartoœciowe publikacje z danej dyscypliny,
zaœ pozosta³e wydawnictwa nie wnosz¹ prawie nic do jej rozwoju.
Oceniaj¹c zatem indeks cytowañ, mo¿emy okreœliæ, jakie czasopi-
sma s¹ bardziej, a jakie mniej wartoœciowe. Impact Factor jest
okreœlany przez Institute of Scientific Information (ISI), nazywany
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potocznie Instytutem Filadelfijskim, ze wzglêdu na g³ówn¹ siedzibê
mieszcz¹c¹ siê w³aœnie w Filadelfii. Jest to komercyjna instytucja
naukowa wchodz¹ca w sk³ad ogromnego konsorcjum Thomson

Reuters Corporation, które zajmuje siê m.in. gromadzeniem, prze-
twarzaniem i udostêpnianiem informacji naukowej w postaci baz
danych. Wed³ug za³o¿eñ ISI wskaŸnik IF oblicza siê na podstawie
poni¿szego wzoru:

IF= B/C

gdzie:
B – ³¹czna liczba wszystkich cytowanych publikacji z danego cza-
sopisma, w danym roku kalendarzowym, opublikowanych w ci¹gu
ostatnich dwóch lat,
C – ³¹czna liczba wszystkich publikacji, które ukaza³y siê w danym
czasopiœmie w ci¹gu ostatnich dwóch lat.

Jeœli chcielibyœmy obliczyæ IF dla danego czasopisma za rok
2012, to najpierw musimy sprawdziæ liczbê cytowañ wszystkich
publikacji z tego czasopisma, jakie ukaza³y siê we wszystkich cza-
sopismach z listy filadelfijskiej w 2012 roku. Bierzemy jednak pod
uwagê tylko te artyku³y, które zosta³y opublikowane w latach
2010-2011. Tê wartoœæ dzielimy przez liczbê wszystkich arty-
ku³ów opublikowanych w tym czasopiœmie w latach 2010-2011.
Jeœli wiêc wszystkie publikacje z danego czasopisma w 2012 roku
by³y zacytowane 50 razy, a czasopismo to opublikowa³o w latach
2010-2011 równo 200 publikacji, to IF dla tego czasopisma
w 2012 roku bêdzie wynosi³ 50/200, czyli 0,25.

Wszystkie czasopisma, które maj¹ IF powy¿ej „0”, trafiaj¹ na
tzw. listê filadelfijsk¹ (Master Journal List) opracowan¹ i aktualizo-
wan¹ przez ISI. Instytut ten oferuje tak¿e, niestety odp³atnie, do-
stêp do kilkudziesiêciu ró¿nych baz danych w postaci serwisu Web

of Knowledge, który jest najczêœciej wykorzystywanym tego typu
serwisem na œwiecie. Najbardziej znane bazy danych to ISI Cita-

tion Index, ISI Journal Citation Report, Current Contents.
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Od lat trwa dyskusja na temat IF, a krytycy wysuwaj¹ coraz
wiêksze w¹tpliwoœci i zarzuty. Mówi siê, ¿e wskaŸnik ten jest bardzo
„mechaniczny”, gdy¿ nie pokazuje on wartoœci naukowej czasopi-
sma czy publikacji, lecz raczej panuj¹ce w nauce mody i trendy.
Zarzuca siê, ¿e jest on zanadto tymczasowy, gdy¿ obejmuje cyto-
wania tylko z ostatnich dwóch lat. Niektórzy udowadniaj¹, ¿e IF
jest tworzony przez instytucjê, która sama jest nastawiona na przy-
noszenie dochodu i w pewnym sensie ma ona „w³adzê” kreowania
trendów w nauce. Ponadto oponenci podkreœlaj¹, ¿e ponad 50%
czasopism na liœcie Instytutu Filadelfijskiego jest wydawana w USA.
To sprawia, ¿e kraje mniej rozwiniête, które maj¹ byæ obiektem
wsparcia wymiany informacji naukowej, w rzeczywistoœci staj¹ siê
ograniczone przez interesy amerykañskiego lobby naukowego.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego opracowuje ob-
szerny wykaz czasopism, przyporz¹dkowuj¹c im okreœlon¹ war-
toœæ punktow¹. Lista ta jest co roku aktualizowana, warto wiêc na
bie¿¹co œledziæ zmiany na stronie ministerstwa (www.nauka.gov.
pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-
jednostek-naukowych/lista-czasopism-punktowanych).

Obecnie wszystkie punktowane czasopisma znalaz³y siê w trzech
blokach:

� A – czasopisma naukowe posiadaj¹ce wspó³czynnik wp³ywu
Impact Factor (IF), znajduj¹ce siê w bazie Journal Citation Re-

ports (JCR)
� B – czasopisma naukowe nieposiadaj¹ce wspó³czynnika wp³y-

wu Impact Factor (IF)
� C – czasopisma naukowe znajduj¹ce siê w bazie European Re-

ference Index for the Humanities (ERIH).

Sytuacja jest stosunkowo prosta w przypadku czasopism z blo-
ku A, gdy¿ o wartoœci punktowej decyduje wartoœæ IF. W bloku B
punkty przyznawane s¹ czasopismom na podstawie ankiet wy-
pe³nianych przez wydawcê b¹dŸ redaktora naczelnego. Ewaluacja
czasopisma odbywa siê na podstawie takich kryteriów jak na
przyk³ad jêzyk publikowanych prac, liczba artyku³ów publikowa-
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nych rocznie, liczba publikacji nie przyjêtych do druku, udostêp-
nianie publikacji on-line itp. Zasady te s¹ wyszczególniane w ko-
munikacie MNiSW dotycz¹cym oceny czasopism. Niestety, taka
procedura sprawia, ¿e czasopisma zagraniczne, których nie ma na
liœcie filadelfijskiej, nie s¹ wpisane na listê MNiSW, gdy¿ ich rady
redakcyjne nie œledz¹ strony internetowej polskiego ministerstwa
i nie s¹ zainteresowane sk³adaniem ankiety ewaluacyjnej. Poszko-
dowani s¹ w tym wzglêdzie polscy autorzy publikuj¹cy za granic¹
w takich w³aœnie czasopismach, gdy¿ wtedy ich dorobek nie jest
wyceniany punktowo. Mo¿na opublikowaæ pracê w dobrym, zagra-
nicznym czasopiœmie i otrzymaæ 0 punktów lub w bardzo s³abym
polskim czasopiœmie i otrzymaæ 1 lub 2 punkty. Miejmy g³êbok¹
nadziejê, ¿e ta, ³agodnie mówi¹c, niezrêczna sytuacja zostanie roz-
wi¹zana w najbli¿szym czasie.

Powróæmy jednak do oceny pracownika naukowego. Jak ju¿
uprzednio wspomniano, jednym z podstawowych wskaŸników jego
oceny jest liczba publikacji, w tym publikacji z IF. Warto jednak
wspomnieæ tak¿e o liczbie cytowañ oraz indeksie Hirscha. Ka¿dy
autor wie, ile prac opublikowa³, a na liœcie filadelfijskiej mo¿e
sprawdziæ czasopismo i jego wartoœæ IF. Natomiast co to jest liczba
cytowañ oraz indeks Hirscha i gdzie to mo¿na sprawdziæ?
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Liczba cytowañ to wartoœæ liczbowa okreœlaj¹ca, ile razy wszystkie
publikacje danego autora zosta³y zacytowane. Czêsto liczbê cyto-
wañ podaje siê bez autocytowañ, czyli bez cytowañ w³asnych pu-
blikacji, które siê znalaz³y w kolejnym naszym artykule.

Indeks Hirscha (indeks H) to wspó³czynnik zaproponowany przez
Jorgego E. Hirscha w 2005 roku, który ma okreœlaæ wagê i znacze-
nie publikacji wybranego autora. Tak wiêc indeks H jest uzale¿nio-
ny od liczby publikacji oraz od liczby ich cytowañ. Na przyk³ad in-
deks H = 5 oznacza, ¿e autor napisa³ co najmniej 5 prac i ka¿da
z nich zosta³a co najmniej 5 razy zacytowana.

Indeks H jest doœæ czêsto krytykowany, a lista w¹tpliwoœci jest
stosunkowo d³uga. Chodzi g³ównie o kryterium cytowañ, które ma
byæ podstawowym wskaŸnikiem wartoœci pracy. Tymczasem po-
wszechnie wiadomo, ¿e liczba cytowañ jest uzale¿niona na przy-
k³ad od dyscypliny naukowej, mody na dany w¹tek badawczy, a tak-
¿e od czasu. Jedne publikacje s¹ cytowane bardzo dynamicznie, ale
tylko przez kilka lat po ich opublikowaniu, podczas gdy inne mog¹
byæ cytowane rzadziej, ale za to przez dziesi¹tki, a nawet setki lat.

Indeks 10 okreœla, ile wybrany autor ma publikacji, które by³y
zacytowane co najmniej 10 razy. WskaŸnik ten jest jednak rzadko
wykorzystywany w ocenie pracownika naukowego.

Najczêœciej w celu okreœlenia indeksu H oraz liczby cytowañ
wykorzystuje siê wspomniany ju¿ serwis Web of Knowledge, w ra-
mach którego jest baza danych Web of Science. Na przyk³ad
w Narodowym Centrum Nauki, o którym by³a mowa wczeœniej przy
finansowaniu badañ, ocenia siê kierownika i g³ównych wykonaw-
ców projektu w³aœnie wed³ug wskaŸników Web of Science. Nie
jest to oczywiœcie jedyne miejsce, gdzie mo¿emy sprawdziæ liczbê
cytowañ oraz indeks H.

Warto w tym miejscu wspomnieæ jeszcze o innych wa¿nych
„narzêdziach” pracy naukowca, jak chocia¿by ScienceDirect –
jednej z najwiêkszych na œwiecie bibliotek internetowych zawie-
raj¹cych kilka milionów publikacji naukowych z kilkunastu tysiêcy
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czasopism. Jest ona prowadzona przez wydawnictwo Elsevier,
bêd¹ce jednym z najwiêkszych na œwiecie wydawnictw nauko-
wych publikuj¹cych zarówno ksi¹¿ki, jak i czasopisma. Na podsta-
wie zasobów zgromadzonych w ScienceDirect zosta³a utworzona
w 2002 roku literaturowa baza danych o nazwie Scopus.

Google Scholar (GS) to z kolei wyszukiwarka amerykañskiej fir-
my u³atwiaj¹ca znalezienie publikacji skatalogowanych w ró¿nych
naukowych bazach danych. Serwis funkcjonuje od 2004 roku
i choæ nie wszystkie starsze publikacje s¹ osi¹galne, to jednak war-
to odnotowaæ, ¿e mo¿na w nim znaleŸæ publikacje z niemal ka¿de-
go czasopisma, bez wzglêdu na nak³ad, poziom naukowy czy jêzyk.
W ramach serwisu funkcjonuje Google scholar citation umo¿li-
wiaj¹cy sprawdzenie liczby cytowañ oraz indeks H.

Oczywiœcie, najczêœciej wykorzystuje siê te bazy danych do po-
szukiwania wybranych publikacji z okreœlonego tematu. Wystarczy
wpisaæ s³owa kluczowe i ju¿ po chwili mamy wykaz prac z danymi
bibliograficznymi. W ten sposób wiemy kto, co, kiedy i gdzie opu-
blikowa³. Wiemy, co zosta³o zrobione i nad czym siê trzeba jeszcze
pochyliæ. Natomiast w ocenie pracownika czy jednostki serwisy
te s¹ wykorzystywane, by sprawdziæ, jaki jest IF, ale tak¿e by
sprawdziæ liczbê cytowañ danej osoby lub indeks H. Nale¿y jednak
zwróciæ uwagê, ¿e w ka¿dej bazie danych wskaŸniki te bêd¹ inne.
Najni¿sz¹ liczbê cytowañ oraz najni¿sz¹ wartoœæ indeksu H otrzy-
mamy, korzystaj¹c z Web of Science, zaœ najwy¿sze wskaŸniki
znajdziemy w Google scholar citation. Wynika to z prostego faktu,
¿e w bazie Web of Science znajduj¹ siê tylko publikacje z listy fila-
delfijskiej, z kolei w bazie Google scholar citation wszystkie publi-
kacje, tak¿e te, które siê ukaza³y w lokalnych, nisko notowanych
czasopismach.

Pamiêtam, gdy pierwszy raz dosta³em zaproszenie na jeden z nor-
weskich uniwersytetów. Poproszono bym przes³a³ kilka informacji
o sobie, takich jak:

� imiê i nazwisko
� datê i miejsce urodzenia
� miejsce zatrudnienia
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� liczbê publikacji, w tym liczbê publikacji z IF
� wykaz 10 publikacji z najwy¿szym IF
� wartoœæ indeksu cytowañ.

By³em tym trochê zak³opotany, bo nie wiedzia³em nawet, gdzie
mogê sprawdziæ liczbê cytowañ. Ma³o kto móg³ mi coœ doradziæ,
a uczelnia nie mia³a wykupionej licencji do serwisu Web of Know-

ledge. Jeden ze znajomych, maj¹c dostêp do baz danych i wiedz¹c,
jak to zrobiæ, sprawdza³ potrzebne dla mnie informacje. Uœwiado-
mi³em wtedy sobie, czego siê oczekuje od m³odego pracownika na-
ukowego. Co jest wa¿ne, na co zwracaj¹ uwagê za granic¹.

Na koniec chcia³bym jednak przestrzec wszystkich m³odych
badaczy przed nadmiernym zaufaniem do wszystkich wskaŸników,
na podstawie których ocenia siê nasz¹ pracê. Po pierwsze, s¹ one
niesta³e, ci¹gle siê zmieniaj¹, pojawiaj¹ siê nowe. Nie mo¿emy za-
tem opieraæ oceny naszej pracy na czymœ, co nie jest stabilne. Po
drugie, nawet najbardziej doskona³e wskaŸniki nie mog¹ nam
przes³oniæ wartoœci pracy. Czy dziœ, mówi¹c o takiej pracy jak na
przyk³ad De revolutionibus orbium coelestium zastanawiamy siê
nad jakimikolwiek wskaŸnikami? Nie by³o wtedy IF, indeksu H,
a czy to znaczy, ¿e nie by³a to wartoœciowa publikacja? Oczywiœcie,
¿e by³o to dzie³o wybitne, a wybitne dzie³a s¹ ponadczasowe i zaw-
sze siê obroni¹ same, nie potrzebuj¹ wiêc wskaŸników.

By³ u mnie kiedyœ m³odszy kolega, zafascynowany IF. Stara³em
siê mu wyt³umaczyæ, ¿e takie wskaŸniki s¹ pomoc¹ w ocenie war-
toœci pracy, ale nie zast¹pi¹ rozs¹dku. Jakoœ nic do niego nie tra-
fia³o, wiêc w koñcu wyci¹gn¹³em z pud³a swoj¹ publikacjê. By³o to
krótkie, mieszcz¹ce siê na jednej kartce doniesienie. W sumie nic
powa¿nego. I t³umaczê mu – zobacz ta praca ma Impact Factor
0,650, a teraz zobacz tê pracê – i pokazujê rewelacyjn¹, opas³¹
monografiê, któr¹ czytaj¹ wszyscy z tej bran¿y, napisan¹ przez naj-
lepszego specjalistê na œwiecie. – Wiesz jaki ma ona Impact Fac-
tor? – pytam. – Nie jest w ogóle rejestrowana i czy to znaczy, ¿e jest
gorsza od mojego doniesienia? Absurd.

Pamiêtajmy, ¿e wszystkie, nawet najlepsze wskaŸniki nie s¹
ocen¹ pracownika naukowego, lecz maj¹ nam jedynie pomóc
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w jego ocenie. Kierujmy siê zdrowym rozs¹dkiem, uwzglêdniajmy
specyfikê danej dyscypliny naukowej, doceniajmy ksi¹¿ki i mono-
grafie naukowe, które nie s¹ indeksowane. Z drugiej jednak strony
b¹dŸmy pracowici, a wtedy bez wzglêdu na kryteria i wskaŸniki
zawsze bêdziemy dobrze oceniani.
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9. ¯ycie naukowca

O predyspozycjach

¯ycie pokazuje, ¿e naukowo mo¿e pracowaæ niemal ka¿dy, ale nie
ka¿dy na tym polu odnosi sukcesy. Stary nauczyciel obserwuje m³o-
dego cz³owieka, który wykonuje swoje obowi¹zki, rozmawia z nim
na ró¿ne tematy i po jakimœ czasie potrafi oceniæ jego mo¿liwoœci.
Wie, na co staæ jego ucznia. Jakie predyspozycje kandydata na ba-
dacza szczególnie rzucaj¹ siê w oczy. Najbardziej cenna jest ¿¹dza
wiedzy, ciekawoœæ pchaj¹ca do poznawania nowego, nieznanego
œwiata, pasja badawcza. Jeœli m³ody, pocz¹tkuj¹cy naukowiec uwa-
¿a, ¿e wie wszystko najlepiej i nie ma motywacji do czytania i s³u-
chania, to Ÿle rokuje na przysz³oœæ.

Nauczyciel oceniaj¹c predyspozycje m³odego badacza do pracy
naukowej, najczêœciej zwraca uwagê na:

� wiedzê i chêæ jej pog³êbiania
� niekonwencjonalne myœlenie
� kreatywnoœæ i inicjatywê
� krytycyzm w stosunku do pracy w³asnej i wiedzy zastanej
� pracowitoœæ i konsekwencjê w dzia³aniu
� skrupulatnoœæ i uporz¹dkowanie w pracy
� s³ownoœæ i punktualnoœæ
� komunikatywnoœæ i kole¿eñstwo.
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Predyspozycje powinien oceniæ tak¿e sam zainteresowany, od-
powiadaj¹c sobie na pytania typu: czy ta praca sprawia mi radoœæ,
wywo³uje poczucie szczêœcia? Czy to co robiê, pozwoli mi siê roz-
wijaæ? Czy wykonywanie tej pracy da siê pogodziæ z innymi obo-
wi¹zkami, na przyk³ad rodzinnymi? To wa¿ne, by ustaliæ sobie
priorytety. Z moich obserwacji i doœwiadczenia wynika, ¿e sukces
naukowy odnieœli ci, którzy swoj¹ pracê postawili w hierarchii war-
toœci stosunkowo wysoko i poœwiêcaj¹ jej naprawdê sporo czasu.

O karierze naukowej

Powszechnie kariera naukowa jest rozumiana jako zdobywanie ko-
lejnych stopni i tytu³ów naukowych. Zasady te reguluje w naszym
kraju ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
03, Nr 65, poz. 595, z póŸniejszymi zmianami) oraz rozporz¹dze-
nie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004
roku w sprawie szczegó³owego trybu przeprowadzania czynnoœci
w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postêpowaniu
o nadanie tytu³u profesora (Dz.U.04, Nr 15, poz.128, z póŸniej-
szymi zmianami). Oczywiœcie, pocz¹tkuj¹cy badacz powinien znaæ
podstawowe akty prawne, na jakich opiera siê jego praca zawodowa.

Powiem trochê prowokacyjnie, z przekor¹, ¿e g³ównym celem
pracy naukowej nie jest zdobywanie stopni i tytu³ów lub zajmowa-
nie eksponowanych stanowisk. Jestem raczej zwolennikiem kon-
centrowania siê na wynikach, rezultatach pracy naukowej, a stop-
nie i tytu³y s¹ tylko konsekwencj¹ takiej pracy. Celem powinna byæ
dobra, wartoœciowa praca naukowa. Czy ktoœ siê dziœ zastanawia,
jakie stopnie, tytu³y posiada³ Miko³aj Kopernik i jakie stanowiska
pe³ni³? Czy ktoœ dziœ podwa¿a publikacje Einsteina, napisane gdy
nie mia³ jeszcze doktoratu? Prawda jest taka, ¿e przetrwaj¹ prace
naukowe, a stopnie, tytu³y i stanowiska skoñcz¹ siê wraz ze œmier-
ci¹ naukowca.

Bêd¹c m³odym doktorem, nieraz dyskutowa³em z jednym z pro-
fesorów zajmuj¹cych eksponowane stanowisko na wydziale. Gdy
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nie mia³ argumentów, mawia³ – ustalmy jedno, to ja jestem profe-
sorem a nie ty, zrobimy tak, jak ja mówiê. To doœwiadczenie cze-
goœ mnie nauczy³o, dlatego dziœ zachêcam m³odych ludzi do posia-
dania w³asnego zdania i spieram siê z nimi tylko na argumenty.

Przepisy prawne okreœlaj¹ce zasady pracy naukowej, jej finan-
sowanie, kryteria zdobywania stopni i tytu³ów naukowych s¹ klu-
czowe i powinien je znaæ ka¿dy pracownik naukowy. Jednak wia-
domo, ¿e: Non omne, quod licet, honestum est (nie wszystko co
jest dozwolone, jest godziwe). Dochodzimy tutaj do kwestii etycz-
nych w pracy i karierze naukowej. Istnieje wiele kodeksów zasad
etycznych dotycz¹cych pracowników naukowych czy te¿ nauczy-
cieli akademickich. Zachêcam gor¹co do zapoznania siê ze zbiorem
zasad i wytycznych pt. „Dobre obyczaje w nauce” opracowanym
przez Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk (www.
ken.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/down.pdf). Ka¿dy pocz¹tkuj¹cy
badacz powinien mieæ te zasady pod rêk¹ i regularnie do nich
zagl¹daæ.

O pokorze i pró¿noœci

Spêdzaj¹c ca³e dnie w terenie na prowadzeniu obserwacji, œlêcz¹c
do póŸnego wieczora nad mikroskopem, wklepuj¹c po nocy dane
do komputera, jesteœmy przekonani o wyj¹tkowoœci naszej pracy.
Z wiekiem to m³odzieñcze uczucie gdzieœ siê chowa i czêœciej poja-
wia siê myœl – im wiêcej wiem, tym bardziej jestem œwiadom swo-
jej niewiedzy.

Praca naukowa jest bardzo absorbuj¹ca. Chc¹c mieæ wyniki,
niejednokrotnie rezygnuje siê z czasu wolnego i na pracê poœwiêca
siê ca³e dnie. Nikt nie widzi naszej pracy, nikt nie pog³aszcze nas
po g³owie i powie – ojej, jak¹ wspania³¹ pracê napisa³eœ! Dlatego
lubimy byæ chwaleni, utwierdzamy siê, ¿e jesteœmy wyj¹tkowi. Ta
„choroba” mo¿e siê rozwijaæ w zastraszaj¹cym tempie. Lubimy
opowiadaæ o sobie, o swojej wyj¹tkowoœci, chcemy, by nas s³ucha-
no, podziwiano. Efekt czêsto jest odwrotny – zak³opotanie s³ucha-
czy i zniechêcenie. Dlatego pamiêtajmy, ¿e pokora i œwiadomoœæ
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naszej ograniczonej wiedzy pozwoli trzymaæ pró¿noœæ w ryzach.
Gor¹co zachêcam do poczytania „Mini wyk³adów o maxi spra-
wach” Leszka Ko³akowskiego, który w mistrzowski sposób zmie-
rzy³ siê z tymi problemami.

O sukcesie i zazdroœci

Dla naukowca sukcesem s¹ efekty jego pracy, czyli na przyk³ad pu-
blikacje. Jak siê je ocenia, wspomina³em ju¿ wczeœniej. Ale sukces
ma te¿ i inny wymiar, budzi uœpion¹ u innych zawiœæ i zazdroœæ.
Nie bez powodu mówi siê czasami, ¿e miar¹ sukcesu jest liczba
wrogów. Trudno mi powiedzieæ dok³adnie, jak czêsto mamy do
czynienia z tym zjawiskiem, ale ³udzê siê, ¿e nie jest ono zbyt czê-
ste i dotyczy raczej osób ma³ych i zakompleksionych. Tacy byli, s¹
i pewnie bêd¹, ale na szczêœcie nie ma ich zbyt wielu. Œrodowisko
naukowe jest pod tym wzglêdem specyficzne, co œwietnie uchwyci³
zoolog, profesor Sergiusz Riabinin, pisz¹c:
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Miêdzy leœnym mrowiskiem
a uczonym œrodowiskiem
ró¿nica na tym polega:
tam zagryzany jest intruz
tutaj zaœ – kolega!

Przypomina mi siê film Miloša Formana „Amadeusz” z 1984
roku, bêd¹cy adaptacj¹ sztuki Petera Shaffera pod tym samym
tytu³em. Opêtany wrêcz chorobliw¹ zawiœci¹ Antonio Salieri przed-
stawia siebie jako przyjaciela Mozarta, podczas gdy w rzeczywis-
toœci robi co tylko mo¿e, by konkurenta wyeliminowaæ. I tak to
bywa w ¿yciu, niektórzy z nas mog¹ mieæ jakiegoœ „Salieriego”, ja-
kiegoœ pana „S”, który bêdzie poœwiêca³ du¿o czasu i energii, by
nam utrudniaæ ¿ycie, byœmy nie mieli ³atwo. Ka¿dy nasz sukces,
ka¿da publikacja bêd¹ komentowane tylko po to, by umniejszyæ
ich rangê. Dlatego nie wolno nam siê zra¿aæ, bo jak œpiewa³ Woj-
ciech M³ynarski:

Niejedn¹ jeszcze paranojê
Przetrzymaæ przyjdzie, robi¹c swoje.

O ¿yciu rodzinnym

Zostaj¹c naukowcem, trzeba liczyæ siê z konsekwencjami tego wy-
boru, a w³aœciwie to osoba wi¹¿¹ca siê z naukowcem powinna li-
czyæ siê z konsekwencjami. Tak wiêc ten fragment jest dla Was
drogie ¿ony przysz³ych naukowców i dla Was, mê¿owie Pañ, które
bêd¹ was zdradza³y z nauk¹. Problem postaram siê wyjaœniæ, ko-
rzystaj¹c niejako z w³asnych doœwiadczeñ i uwag, jakich dostarcza
mi systematycznie moja, niezmiernie tolerancyjna ¿ona.

Pracoholizm jest okropn¹ chorob¹, ale najlepsi naukowcy to
pracoholicy, to ich choroba zawodowa. Trudno z nimi czasami wy-
trzymaæ i najbli¿si musz¹ wtedy liczyæ tylko na siebie. W domu nie-
wiele zrobi¹, a gdy siê takiego poprosi, by coœ naprawi³, to najczê-
œciej siê skaleczy, zrobi sobie krzywdê i ma siê jeszcze wiêcej
k³opotów, poniewa¿ trzeba go opatrzyæ. Nie lubi robiæ zakupów,
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nie znosi t³oku w sklepach, szybko go to mêczy, a po chwili jest ju¿
agresywny. Najchêtniej kupi³by to, co potrzeba i od razu wycho-
dzi³. Nie lubi chodziæ, ogl¹daæ, przymierzaæ, zobaczyæ, czy coœ no-
wego siê nie pojawi³o na rynku, jakie s¹ obecnie trendy w modzie,
pow¹chaæ nowych zapachów w perfumerii.

Maj¹ ba³agan w pokoju, którego nie mo¿na sprz¹taæ, by nie
skoñczy³o siê to rozwodem. Czasami moja ¿ona robi porz¹dki w po-
koju, w którym pracujê. Zdarza siê to rzadko, bo wie, ¿e tego nie lu-
biê, ale od czasu do czasu myje okno, zmienia firanki, stara siê
ogarn¹æ jakoœ ten chaos, zapanowaæ na kurzem przykrywaj¹cym
niektóre zakamarki. Jest zmuszona wtedy do przestawiania moich
porozk³adanych notatek, jakichœ drobnych publikacji, pootwiera-
nych na danej stronie ksi¹¿ek. Rodzina opanowa³a jednak do per-
fekcji sztukê informowania mnie o tym tak, bym przypadkiem nie
dozna³ zawa³u z wra¿enia, gdy zobaczê swój pokój czysty. Gdy
wchodzê do domu, moje urocze dzieci stoj¹ z minami jak kot z fil-
mu „Shrek” i pytaj¹ cichutko – tatusiu kochasz nas? Gdy odpowia-
dam twierdz¹co, otwieraj¹ drzwi do posprz¹tanego pokoju. Robi
mi siê wtedy gor¹co, pot wystêpuje na czo³o, rozwi¹zujê krawat,
rozpinam ko³nierzyk w koszuli, po czym zamykam siê w pokoju
i uk³adam wszystko po swojemu. To przyk³ad, ¿e nawet tak trudn¹
sprawê jak sprz¹tanie pokoju naukowca mo¿na jakoœ za³atwiæ.

¯ycie z naukowcem z pewnoœci¹ nie jest ³atwe, ale ich mi³oœæ za-
zwyczaj jest tak silna, ¿e rekompensuje wszystkie niedogodnoœci.
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10. Zamiast zakoñczenia

Jestem œwiadomy tego, ¿e przedstawiona przeze mnie problematy-
ka nie wyczerpuje tematu, nie udziela odpowiedzi na wszystkie py-
tania, jakie nurtuj¹ m³odego, pocz¹tkuj¹cego badacza przyrody.
Mam jednak cich¹ nadziejê, ¿e zainspiruje go ona do samodzielne-
go poszukiwania, wertowania literatury, wy³uskiwania tego co war-
toœciowe z Internetu, ¿e doda odwagi do zadawania k³opotliwych
pytañ promotorowi.

Czasami trudnych sytuacji doœwiadczamy na co dzieñ, na stu-
diach, w pracy. Bêd¹c na rozdro¿ach, czêsto zastanawiamy siê, co
zrobiæ, jak z tego wybrn¹æ. Pamiêtajmy, ¿e k³opoty s¹ nam dane po
to, byœmy mogli pokazaæ nasz¹ wielkoœæ, nasz¹ si³ê. Nie mo¿emy
siê poddawaæ problemom, trudnoœciom, nie mo¿emy siê zatrzy-
maæ, albo co gorsze zawróciæ. Poni¿ej wyszczególni³em stare ³aciñ-
skie sentencje, do których warto zagl¹daæ, warto stosowaæ w ¿yciu
codziennym. Mo¿e u³atwi¹ nam one znalezienie drogi do celu.

A fructibus arborem aestima – po owocach oceniaj drzewo

Ab alio exspectes, alteri quod feceris – od innego oczekuj tego, co ro-
bisz drugiemu

Actum ne agas – nie rób tego, co jest ju¿ zrobione

Ad augusta per angusta – do rzeczy wznios³ych wiedzie ciasna droga

Adhibe rationem difficultatibus – w trudnoœciach odwo³uj siê do rozumu
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Alit lectio ingenium – czytanie karmi umys³

Arbor honoretur, cuius nos umbra tuetur – niech bêdzie uczczone drze-
wo, którego cieñ nas os³ania

Audi multa, dic pauca – du¿o s³uchaj, ma³o mów

Capit omnia tellus, quae genui – Ziemia zabiera wszystko co zrodzi³a

Carpe diem – korzystaj z ka¿dego dnia

Carum est, quod rarum est – drogie jest to co rzadkie

Cogito, ergo sum – myœlê, wiêc jestem

Dicere non est facere – mówiæ to jeszcze nie znaczy dzia³aæ

Docendo discimus – ucz¹c innych, uczymy siebie

Errare humanum est – b³¹dziæ jest rzecz¹ ludzk¹

Feci, quid potui, faciant meliora potens – zrobi³em, co mog³em, kto po-
trafi – niech zrobi lepiej

Festina lente – spiesz siê powoli

Finis coronat opus – koniec wieñczy dzie³o

Gaudeo discere, ut doceam – cieszê siê, ¿e siê uczê, bym móg³ uczyæ

Haurit aquam cribro qui discere vult sine libro – sitem czerpie wodê,
kto chce siê uczyæ bez ksi¹¿ki

Hominis est errare, insipientis in errore perseverare – rzecz¹ ludzk¹
jest b³¹dziæ, ale tylko g³upiec trwa w b³êdzie

Homo naturae minister et interpres – cz³owiek jest s³ug¹ i znawc¹ natury

Honestum non est semper quod licet – nie zawsze to, co dozwolone,
jest uczciwe

Labor omnia vincit – praca wszystko zwyciê¿y

Linqua mentem ne praecurrat – niech jêzyk nie wyprzedza myœli

Mater omnium bonarum rerum est sapientia – matk¹ wszystkich do-
brych rzeczy jest m¹droœæ

Morosophi moriones pessimi – najgorsi s¹ uczeni g³upcy

Natura appetit perfectum – natura d¹¿y do doskona³oœci

Nec me pudet fateri nescire, quod nesciam – nie wstydzê siê przyznaæ,
¿e nie wiem tego, czego nie wiem

Necessarius necessarius – to, co konieczne, jest niezbêdne

Nemo sapiens, nisi patiens – nie jest m¹dry ten, kto nie jest cierpliwy

Nemo sine vitiis est – nikt nie jest bez wad
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Non idem est loqui, quod dicere – rozmawiaæ i mówiæ to nie to samo

Nulla sine deo mens bona est – bez Boga ¿adna myœl nie jest dobra

Numquam sapiens irascitur – m¹dry nigdy siê nie gniewa

Omne ignotum pro magnifico est – wszystko co nieznane, uchodzi za
wspania³e

Omne principium difficile – pocz¹tek jest zawsze trudny

Omnia mea mecum porto – ca³y swój maj¹tek noszê ze sob¹

Ora et labora – módl siê i pracuj

Parit patientia palman – wytrwa³oœæ rodzi zwyciêstwo

Paulatim summa petuntur – szczyty osi¹ga siê powoli

Per aspera at astra – przez cierpienie do gwiazd

Placuit nemo omnibus umquam – nikt nigdy nie podoba³ siê wszystkim

Postremus dicas, primus tace as – mów ostatni, milcz pierwszy

Potius sero quam numquam – lepiej póŸno ni¿ wcale

Quae nocent, docent – to, co szkodzi, uczy

Repetitio est mater studiorum – powtarzanie jest matk¹ nauki
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Saepe sub paupere tecto ingenium habitat – czêsto pod ubogim da-
chem mieszka m¹droœæ

Scientia nulla res praestantior – nie ma nic cenniejszego od wiedzy

Scio me nihil sire – wiem, ¿e nic nie wiem

Scire volunt omnes, studiis incumbere pauci – wszyscy chc¹ wiedzieæ,
tylko nieliczni chc¹ siê uczyæ

Scribere scribendo, dicendo dicere disces – pisz¹c, nauczysz siê pisaæ,
mówi¹c, mówiæ

Stultorum infinitus est numerus – g³upich jest liczba nieprzeliczona

Tantum possumus, quantum scimus – tyle mo¿emy, ile umiemy

Tempori parce – oszczêdzaj czas

Usus magister est optimus – praktyka jest najlepszym nauczycielem

Vere scire est per causas scire – prawdziwa wiedza to znajomoœæ przy-
czyn

Volenti nihil difficile – dla chc¹cego nic trudnego.

Nauka to przygoda, to radoœæ poznawania, dlatego poszukujmy
emocji, jakich dostarcza nam odkrywanie NOWEGO. Nie b¹dŸmy
naukowymi ponurakami, lecz uœmiechniêtymi, ¿¹dnymi wiedzy
badaczami tego, co piêkne – PRZYRODY.
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Jeden z moich wyk³adów dla doktorantów nosi tytu³ „U Ÿróde³
nauki”. Odnoszê wra¿enie, ¿e jest to wyk³ad wzbudzaj¹cy du¿e za-
interesowanie, o czym œwiadcz¹ nie tylko pytania po jego zakoñ-
czeniu, ale tak¿e dyskusje, które zosta³y nim zainspirowane. To mi
doda³o odwagi i przyczyni³o siê do pojawienia nadziei, ¿e mimo luk
w mojej wiedzy, nieporadnoœci w wyra¿aniu myœli i z góry za³o¿o-
nej bezradnoœci wobec ewentualnych krytyków, moje refleksje mo-
g¹ staæ siê zachêt¹ do dyskusji. Mo¿e bêd¹ zaproszeniem do po-
szukiwania odpowiedzi na pytania, które trzeba postawiæ, kiedy
pocz¹tkuj¹cy badacz przyrody szuka swego miejsca.

W ten sposób powsta³a ksi¹¿ka trzymana dziœ w Twoich rêkach
Drogi Czytelniku. Nie traktuj jej jednak jako rozprawy paranauko-
wej wybitnego profesora, ale jako luŸne uwagi starszego kolegi,
opowiadane gdzieœ przy kominku w trakcie popijania wybornego
trunku w kolorze s³abej herbaty.
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