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Martyna Sabaïa
Analogowa i cyfrowa komunikacja
naukowa w Polskiej Akademii Nauk
Polska Akademia Nauk przez kilkadziesiÈt lat wypracowaïa róĝne sposoby komunikowania naukowego, poczÈwszy od komunikacji nieformalnej – konferencji, zjazdów,
spotkañ o charakterze naukowym – przez ksiÈĝki i czasopisma, po publikacje udostÚpniane w bibliotekach cyfrowych oraz w modelu Open Access. Celem artykuïu jest analiza
analogowej komunikacji naukowej i funkcjonowania PAN w kulturze konwergencji oraz
wykazanie, ĝe instytucja ta wykorzystuje najnowsze formy udostÚpniania wyników badañ,
w tym narzÚdzia Web 2.0. W artykule przedstawiono dane liczbowe dotyczÈce drukowanych publikacji naukowych PAN. Na podstawie danych rejestrowanych przez bazÚ
Arianta, przeglÈdu stron internetowych instytutów, komitetów i oddziaïów oraz wywiadu
przeprowadzonego w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki PAN opisano rozwój
cyfrowego modelu komunikacji naukowej w PAN.
Sïowa kluczowe: komunikacja naukowa, Polska Akademia Nauk, Open Access.

O komunikacji naukowej jako procesie udostÚpniania wiedzy przez naukowców mówi
siÚ w Polsce coraz czÚĂciej. Dyskusje koncentrujÈ siÚ przede wszystkim wokóï wolnego dostÚpu do wyników prac badaczy, a stronami w sporze o zasadnoĂÊ bezpïatnego
dystrybuowania wiedzy, np. artykuïów naukowych, sÈ Ărodowiska naukowe, akademickie, bibliotekarskie oraz wydawcy. Powyĝszy problem dotyczy równieĝ Polskiej Akademii
Nauk, gdzie komunikacja naukowa jest doĂÊ skomplikowana ze wzglÚdu na rozbudowanÈ
strukturÚ. DziaïajÈcÈ od 60 lat PAN tworzy sieÊ placówek znajdujÈcych siÚ w kilku miastach
w Polsce oraz za granicÈ, których pracownicy prowadzÈ szeroko pojÚte badania naukowe z zakresu róĝnych dziedzin. Wyniki badañ naukowców podawane sÈ do publicznej
wiadomoĂci przede wszystkim w czasopismach. To wïaĂnie te publikacje stanowiÈ waĝny
element komunikacji naukowej, która na przestrzeni ostatnich kilkudziesiÚciu lat zarówno
w Polsce, jak i na caïym Ăwiecie, ulegïa przeobraĝeniom ze wzglÚdu na moĝliwoĂci, jakie
daje wspóïczesnej nauce Internet.
Celem niniejszego artykuïu jest analiza zarówno tradycyjnego, analogowego modelu
udostÚpniania wiedzy przez naukowców Polskiej Akademii Nauk (wyïÈcznie pracowników
instytutów, oddziaïów oraz czïonków komitetów znajdujÈcych siÚ na terenie Polski), jak
i modelu cyfrowego, obejmujÈcego m.in. politykÚ Open Access oraz aktywnoĂÊ uczonych
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w kulturze Web 2.0. Artykuï jest próbÈ odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób instytuty,
komitety i oddziaïy wykorzystujÈ tradycyjne i elektroniczne Ărodki przekazywania wiedzy.

DziaïalnoĂÊ wydawnicza PAN
Polska Akademia Nauk jest instytucjÈ, która próbuje nadÈĝyÊ za rozwojem elektronicznej komunikacji naukowej. WykorzystujÈc narzÚdzia Open Access, udostÚpnia szerokiemu
gronu odbiorców publikacje naukowców za darmo. Odbywa siÚ to przez czasopisma dostÚpne na stronach internetowych instytutów, komitetów czy stronie gïównej, w elektronicznej Czytelni Czasopism PAN (Czytelnia Czasopism [online] ) (jest to tzw. zïota droga) oraz
przez repozytoria (zielona droga). Oprócz OA Polska Akademia Nauk prowadzi wydawanie
publikacji elektronicznych, do których dostÚp jest pïatny. SÈ to gïównie cyfrowe wersje
czasopism, które moĝna nabyÊ równieĝ w wersji papierowej. Miejscami umoĝliwiajÈcymi
dostÚp do wytworzonych przez polskich i zagranicznych uczonych materiaïów naukowych
sÈ archiwum i biblioteki PAN.
Gïównym narzÚdziem komunikacji naukowej w Polskiej Akademii Nauk sÈ wydawnictwa
ciÈgïe (z naciskiem na czasopisma) i zwarte. Obecnie dziaïalnoĂÊ wydawniczÈ prowadzÈ instytuty, oddziaïy PAN, stacje zagraniczne, komitety, archiwa, biblioteki oraz Kancelaria PAN.
Najbardziej aktualne dane statystyczne dotyczÈce wydawnictw Akademii pochodzÈ
z 2012 roku. Sytuacja wydawnicza dotyczÈca druków zwartych przedstawia siÚ nastÚpujÈco. Wedïug Ruchu wydawniczego w liczbach, publikowanego przez BibliotekÚ NarodowÈ,
w zeszïym roku Polska Akademia Nauk (z informacji redaktorów Ruchu wydawniczego
w liczbach wynika, ĝe w tej statystyce liczba publikacji wydawnictw PAN jest sumÈ publikacji instytutów, komitetów oraz oddziaïów) wydaïa ogólnie 337 tytuïów ksiÈĝek (dla porównania – w 2011 roku byïo ich 234), w tym 324 naukowe (Ruch wydawniczy w liczbach, LVIII:
2012 [online]). Pozostaïe to podrÚczniki dla szkóï wyĝszych (Ruch wydawniczy w liczbach,
LVII: 2011 [online]), wydawnictwa popularne (Czasopisma PAN w bazie Arianta [online])
oraz literatura piÚkna (Ruch wydawniczy w liczbach, LVIII: 2012 [online]). Ècznie wydrukowano 103,2 tys. egzemplarzy, z których 96,5 tys. to tytuïy naukowe. Liczba tytuïów publikacji naukowych zwiÚkszyïa siÚ w stosunku do roku poprzedniego o 108 (Ruch wydawniczy
w liczbach, LVII: 2011 [online]), co Ăwiadczy o wiÚkszej aktywnoĂci uczonych.
Nieco inne dane przedstawione sÈ w Sprawozdaniu Polskiej Akademii Nauk za rok
2012. Moĝna w nim znaleěÊ informacje dotyczÈce liczby publikacji instytutów oraz komitetów naukowych i problemowych. W 2012 roku wszystkie placówki naukowe PAN (wydziaïy
i ich instytuty) wydaïy 481 tytuïów, w tym 255 tytuïów publikacji zwartych. Ich nakïad caïkowity wyniósï 84.914 egzemplarzy (Polska Akademia Nauk Sprawozdanie 2012 [online]).
W stosunku do danych Biblioteki Narodowej nie zgadza siÚ juĝ ogólna liczba wydanych
tytuïów, co moĝe jednak wynikaÊ z faktu, ĝe nie wszystkie redakcje wysyïajÈ do Biblioteki egzemplarz obowiÈzkowy. NajwiÚkszÈ aktywnoĂciÈ wydawniczÈ odznacza siÚ Wydziaï
I Nauk Humanistycznych i Spoïecznych. W zeszïym roku wydaï on ïÈcznie 181 tytuïów druków zwartych. W 2012 roku liczba druków zwartych wydawanych przez instytuty zmalaïa
w stosunku do roku poprzedniego o 10 tytuïów.
Uczeni Polskiej Akademii Nauk komunikujÈ swojÈ wiedzÚ równieĝ przez czasopisma
drukowane, które wciÈĝ wykorzystywane sÈ czÚĂciej niĝ elektroniczne. Na temat liczby
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czasopism nie ma dokïadnych i jednoznacznych danych. DostÚpne informacje pochodzÈ
z róĝnych ěródeï i nie zawsze sÈ ze sobÈ zgodne. Wedïug danych zgromadzonych przez
BibliotekÚ NarodowÈ, PAN (ïÈcznie instytuty, komitety i oddziaïy) opublikowaïa 191 tytuïów czasopism, w tym najwiÚcej kwartalników (83), nastÚpnie roczników (48), póïroczników
(28), pism wydawanych nieregularnie (21), dwumiesiÚczników (8) oraz miesiÚczników (3).
Ogóïem wydano o 10 czasopism mniej niĝ w roku 2011. W 2012 roku nakïad globalny czasopism PAN wyniósï 228,1 tys. egzemplarzy. Biblioteka Narodowa podobnie jak w przypadku wydawnictw zwartych podaje jednak mniej tytuïów PAN, niĝ to wynika z innych ěródeï.
Jak podajÈ autorzy Sprawozdania PAN za 2012 rok, instytuty opublikowaïy ogóïem 147
tytuïów czasopism drukowanych, a ich nakïad caïkowity wyniósï 89.814 egzemplarzy. To
o 7 tytuïów czasopism wiÚcej niĝ w 2011 roku. Na tym polu najwiÚkszÈ aktywnoĂciÈ wydawniczÈ odznaczaï siÚ znowu Wydziaï I z 67 tytuïami.
Jeĝeli chodzi o komitety naukowe i problemowe, w 2012 roku ogólnie wydaïy one 163
tytuïy, w tym 141 wydaïy komitety wydziaïowe, a 22 komitety funkcjonujÈce przy Prezydium
PAN. Niestety w sprawozdaniu brak informacji o tym, czy sÈ to tytuïy druków zwartych czy
teĝ moĝe czasopism. Wedïug bazy Arianta PAN ïÈcznie wydaje co najmniej 242 czasopisma, które ukazujÈ siÚ zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. W bazie nie rejestruje siÚ czasopism, które sÈ publikowane wyïÈcznie w wersji analogowej. Z powyĝszych
danych moĝna wiÚc wnioskowaÊ, ĝe komitety PAN wydajÈ przynajmniej 100 czasopism
drukowanych, które posiadajÈ równieĝ wersje dostÚpne online.

Czasopisma elektroniczne
Równolegle z ukazywaniem siÚ papierowych wersji czasopism PAN, czytelnikom udostÚpniane sÈ wersje elektroniczne. Polska Akademia Nauk wkroczyïa w kulturÚ konwergencji, pokazujÈc, ĝe „stare i nowe media wchodzÈ w coraz bardziej skomplikowane interakcje” (Jenkins 2007, s. 7). ChoÊ wciÈĝ wiÚkszym prestiĝem wĂród naukowców cieszÈ siÚ
czasopisma drukowane, to jednak ich wersje cyfrowe (przede wszystkim te udostÚpniane w modelu Open Access) ze wzglÚdu na ïatwoĂÊ dostÚpu zyskujÈ wielu zwolenników,
zwïaszcza wĂród bibliotekarzy czy osób, dla których przeszkodÈ w dostÚpie do wiedzy sÈ
kwestie Þnansowe.
W sposób zorganizowany PAN prowadzi informatyzacjÚ od 2009 roku. Nie moĝna
mówiÊ o wspólnej polityce wydawniczej w tym zakresie miÚdzy instytutami, komitetami
a oddziaïami. Instytuty jako jednostki posiadajÈce osobowoĂÊ prawnÈ samodzielnie dbajÈ
o wybór miejsca publikacji czasopism.
Zarówno instytuty PAN, jak i komitety oraz oddziaïy kïadÈ duĝy nacisk na rozpowszechnianie elektronicznych wersji czasopism. Wedïug Arianty wspomniane wyĝej 242 czasopisma PAN posiadajÈ zarówno wersjÚ papierowÈ, jak i elektronicznÈ. Redakcje czasopism
zaczÚïy dÈĝyÊ do tego, aby ich publikacje znajdowaïy siÚ w miÚdzynarodowych bazach
i multiwyszukiwarkach naukowych (np. EBSCO Discovery System, Summon, Primo itp.),
a takĝe by dystrybuowano je do serwisów oferujÈcych wolny dostÚp. TakÈ bazÈ jest np.
Directory of Open Access. Stworzona zostaïa przez Lund University. Zawiera spis recenzowanych czasopism naukowych nie tylko z Polski, lecz takĝe z zagranicy. UdostÚpnia
ona linki do gïównych stron wydawnictw, abstrakty artykuïów lub caïe artykuïy. Kryterium
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wyszukiwania wedïug wydawcy (publisher – Polish Academy of Sciences) pozwoliïo wyodrÚbniÊ z bazy 12 czasopism oraz 1895 artykuïów (Directory of Open Access Journals,
[online]). W celu skorzystania z czasopisma, baza odsyïa na strony instytutów, które je
wydajÈ lub bezpoĂrednio na stronÚ czasopisma.
Czasopisma komitetów i oddziaïów PAN ukazujÈ siÚ:
1 na platformie profesjonalnego wydawcy;
1 w Czytelni Czasopism PAN utworzonej na jej stronie internetowej;
1 w Wirtualnej Bibliotece Nauki prowadzonej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.
Waĝnym sposobem na popularyzacjÚ czasopiĂmiennictwa naukowego jest umieszczanie publikacji na platformach znanych wydawców. Dlatego teĝ w 2009 i 2012 roku PAN
przeprowadziïa przetarg na platformÚ, która mogïaby udostÚpniaÊ prace naukowców.
W drodze przetargu wybrano ÞrmÚ Versita (obecnie De Gruyter). PAN wydaje na tej platformie 30 tytuïów (informacje pochodzÈ z wywiadu przeprowadzonego 21.08.2013 r. w Biurze
Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN).
Kolejnym miejscem, w którym komitety i oddziaïy bezpïatnie udostÚpniajÈ wybrane
czasopisma, jest Czytelnia Czasopism. Znajduje siÚ ona na stronie internetowej instytucji.
Powstaïa w 2010 roku w celu udostÚpniania czasopism, których wydawanie Þnansowano
z puli przyznanej Prezesowi PAN na popularyzacjÚ nauki. Celem projektu jest stworzenie
miejsca, gdzie dorobek naukowy w postaci artykuïów zostanie udostÚpniany w formie nierozproszonej. Strona nie zostaïa jeszcze ukoñczona, dlatego obecnie moĝna skorzystaÊ
z czÚĂci tytuïów wydawanych przez komitety i oddziaïy. Baza sukcesywnie jest uzupeïniania. W czytelni czasopisma uszeregowane sÈ na dwa sposoby: alfabetycznie, wedïug
pierwsze litery tytuïu oraz wedïug reprezentowanej dziedziny nauki. Czasopisma zaklasyÞkowano do 5 dziedzin: nauk humanistycznych i spoïecznych, nauk biologicznych i rolniczych, nauk o ziemi, nauk technicznych, nauk medycznych. Obecnie uĝytkownicy majÈ
dostÚp do 79 tytuïów i ponad 6000 artykuïów. Czytelnia udostÚpnia informacje o redakcji
czasopism i miejscu, w którym moĝna zamówiÊ prenumeratÚ. Podawany jest równieĝ adres wydawcy, dane kontaktowe oraz informacje dla autorów artykuïów. Artykuïy dostÚpne
sÈ w formacie PDF (Czytelnia Czasopism PAN [online]).
InnÈ platformÈ, dziÚki której komitety i oddziaïy usprawniajÈ komunikacjÚ naukowÈ, jest
Wirtualna Biblioteka Nauki. W jej ramach umieszczane sÈ peïne teksty artykuïów w bazie
BazTech (15 tytuïów z zakresu nauk technicznych), w bazie ARGO (8 tytuïów odnoszÈcych
siÚ do nauk przyrodniczych i rolniczych) oraz w The Central European Journal of Social
Sciences and Humanities (8 tytuïów z zakresu nauk humanistycznych i spoïecznych) (informacje pochodzÈ z wywiadu przeprowadzonego 21.08.2013 r. w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN).
Sytuacja wydawnicza instytutów przedstawia siÚ nastÚpujÈco: w 2012 roku po raz
pierwszy w Sprawozdaniu PAN pojawiïy siÚ dane dotyczÈce wydawania elektronicznych
czasopism przez instytuty. Wedïug tych informacji, instytuty opublikowaïy 10 czasopism
wyïÈcznie w wersji elektronicznej. Wedïug bazy Arianta instytuty PAN wydajÈ albo wspóïwydajÈ 141 elektronicznych czasopism. Niektóre instytuty, np. Instytut Matematyczny PAN
lub Instytut Archeologii i Etnologii PAN, wydajÈ wiÚcej niĝ jedno czasopismo elektroniczne.
Jak wynika z analizy zawartoĂci bazy, instytuty wspóïwydajÈ pisma wraz z niektórymi komitetami, szkoïami wyĝszymi lub towarzystwami.
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Czasopisma udostÚpniane sÈ róĝnymi drogami. Niektóre z nich posiadajÈ wïasne strony internetowe lub ukazujÈ siÚ na stronach instytutów. Tak jest np. w przypadku „Acta
Agrophysica”, „Acta Palaeontologica Polonica” czy „Adeptus”. Publikacji, które ukazujÈ siÚ
w ten sposób jest 77 (Czasopisma PAN w bazie Arianta [online]). Podobnie jak komitety
i oddziaïy, instytuty korzystajÈ z usïug profesjonalnego wydawcy – Versity lub wydawnictwa Springer. Wiele czasopism odpïatnie udostÚpnianych jest w Central and Eastern European Online Library. Instytuty wykorzystujÈ równieĝ repozytoria: Repozytorium Cyfrowe
Instytutów Naukowych oraz Repozytorium Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Naleĝy w tym miejscu zaznaczyÊ, ĝe niektóre czasopisma elektroniczne powstajÈ w wyniku wspóïpracy instytutu i szkoïy wyĝszej. Tak jest np. w przypadku czasopisma „Bliski
Wschód. Spoïeczeñstwa – Polityka – Tradycje”, które wspóïwydawane jest przez Instytut
Studiów Politycznych PAN oraz SzkoïÚ WyĝszÈ Psychologii Spoïecznej.
Jak wynika z powyĝszej analizy, instytuty nie prowadzÈ wspólnej polityki wydawniczej
z komitetami i oddziaïami. O takiej moĝna mówiÊ w przypadku komitetów i oddziaïów. Wynika to z faktu, ĝe w przeciwieñstwie do instytutów nie majÈ one osobowoĂci prawnej i nie
mogÈ same decydowaÊ, na jakiej platformie chcÈ wydawaÊ swoje czasopisma. W imieniu wszystkich komitetów i oddziaïów Prezes PAN organizuje przetarg na ÞrmÚ wydawniczÈ, która bÚdzie wydawaÊ ich czasopisma elektroniczne. Do poïowy 2014 roku bÚdzie to
Versita (informacje pochodzÈ z wywiadu przeprowadzonego 09.09.2013 r. w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN). Jeĝeli chodzi o instytuty jako podstawowe
placówki naukowe PAN posiadajÈce osobowoĂÊ prawnÈ majÈ one swobodÚ decydowania
o sposobie udostÚpniania czasopism elektronicznych.

Repozytoria PAN
Elementami uzupeïniajÈcymi narzÚdzia komunikacji naukowej Polskiej Akademii Nauk
sÈ repozytoria. Moĝna wskazaÊ dwie róĝne platformy zwane repozytoriami, dziÚki którym
uĝytkownicy majÈ dostÚp zarówno do bieĝÈco ukazujÈcych siÚ publikacji, jak i prac zdigitalizowanych, wydanych najpierw w wersji papierowej.
Jednym z wiÚkszych projektów realizowanych przez PAN jest Repozytorium Cyfrowe
Instytutów Naukowych. Nie jest to typowa biblioteka cyfrowa, poniewaĝ niektóre pozycje udostÚpniane sÈ jedynie wÈskiemu gronu badaczy lub na komputerach znajdujÈcych
siÚ w siedzibie instytutów biorÈcych udziaï w projekcie. DigitalizacjÈ zajmujÈ siÚ biblioteki
16 instytutów PAN (Archeologii i Etnologii, Badañ Literackich, Biologii DoĂwiadczalnej im.
Marcelego Nenckiego, Biologii Ssaków, Chemii Fizycznej, Chemii Organicznej, FilozoÞi
i Socjologii, GeograÞi i Przestrzennego Zagospodarowania, Historii, JÚzyka Polskiego, Matematyczny, Medycyny DoĂwiadczalnej i Klinicznej, Podstawowych Problemów Techniki,
Slawistyki, Technologii Materiaïów Elektronicznych, Muzeum i Instytut Zoologii). „Celem
projektu jest utworzenie ogólnodostÚpnego, ponadregionalnego i multidyscyplinarnego
Repozytorium Cyfrowego zïoĝonego ze zdigitalizowanych materiaïów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badañ oraz piĂmienniczego dziedzictwa kulturowego”
(Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych [online]).
Instytutom pracujÈcym nad repozytorium przyĂwiecaïa chÚÊ konsolidacji i modernizacji
infrastruktury naukowo-badawczej jednostek naukowych PAN oraz popularyzacjÚ dostÚpu
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do publikacji, z których korzystanie moĝe byÊ utrudnione. Odbiorcami wyników pracy sÈ
przede wszystkim pracownicy instytutów, które zaangaĝowaïy siÚ w projekt. Z repozytorium korzystajÈ uĝytkownicy zarówno w Polsce, jak i na caïym Ăwiecie. DziÚki odpowiednio
zorganizowanemu zapleczu informatycznemu (serwer dLibry, NUKAT, WorldCat, Federacja Bibliotek Cyfrowych) i organizacji pracowni digitalizacyjnych moĝna uzyskaÊ dostÚp
do dzieï i prac w postaci plików PDF lub DjVu (Wójtowicz 2013, s. 368). Wedïug twórców
RCIN „poprzez uïatwienie dostÚpnoĂci do wspóïczesnych i historycznych materiaïów (…)
poprawi siÚ promocja polskiej nauki, historii i kultury na Ăwiecie, wzmocniona zostanie
edukacja i ĂwiadomoĂÊ w zakresie wyszukiwania literatury naukowej w postaci cyfrowej”
(Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych [online]).
RCIN niezupeïnie odpowiada modelowi wolnego dostÚpu. Niektóre publikacje sÈ dostÚpne tylko pracownikom naukowym danego instytutu lub udostÚpniane na komputerach
znajdujÈcych siÚ w siedzibie instytutu wspóïtworzÈcego konsorcjum. InstytucjÈ, która jako
pierwsza w Polsce przyjÚïa mandat Open Access i na jego podstawie stworzyïa repozytorium, jest Instytut Biochemii i BioÞzyki PAN. Mandat zostaï przyjÚty w 2010 roku i zobowiÈzuje wszystkich pracowników instytutu do publikowania swoich prac badawczych w repozytorium (Repozytorium IBB PAN [online]). Publikacje majÈ byÊ dostÚpne na platformie nie
póěniej niĝ 12 miesiÚcy od momentu ich wydrukowania. Repozytorium zostaïo stworzone
dziÚki jednemu z najpopularniejszych narzÚdzi do tworzenia tego typu platform – EPrints
– i zostaïo umieszczone na liĂcie Registry of Open Access Repository Material Archiving
Policies na pozycji 145 (Otwarty mandat IBB PAN [online]).
PodsumowujÈc, analiza elektronicznych publikacji instytutów i komitetów pokazuje, ĝe
nie majÈ one wspólnej polityki wydawniczej w modelu Open Access. Instytuty, jako jednostki posiadajÈce osobowoĂÊ prawnÈ, same decydujÈ, czy i za pomocÈ jakiego wydawcy
chcÈ publikowaÊ swoje czasopisma. Ze wzglÚdu na prawa autorskie pracowników instytutów, na instytuty nie moĝna naïoĝyÊ obowiÈzku publikowania np. w Czytelni Czasopism
PAN. SamodzielnoĂÊ instytutów daje im szerokie moĝliwoĂci w sposobie udostÚpniania
czasopism. Niektóre instytuty wybraïy usïugi Versity lub innego komercyjnego wydawcy,
inne wydajÈ za pomocÈ wïasnego oprogramowania. Z kolei korzystanie komitetów i oddziaïów z Versity uzaleĝnione jest od Ărodków Þnansowych przeznaczonych na udostÚpnianie czasopism elektronicznych. Prezes PAN co kilkanaĂcie miesiÚcy organizuje przetarg, w drodze którego wybierana jest oferta najkorzystniejsza dla komitetów i oddziaïów.

Blogi, Facebook, serwisy naukowe, czyli Web 2.0 w PAN
Web 2.0 jest pojÚciem stosowanym przez amerykañskich badaczy do okreĂlenia kultury
uczestnictwa, czyli ingerencji odbiorców w tworzenie róĝnych treĂci przez media (Jenkins 2007,
s. 7). Web 2.0 jest jednÈ z konsekwencji rozwijajÈcej siÚ kultury konwergencji, zauwaĝanÈ równieĝ w procesie udostÚpniania wiedzy przez naukowców. Moĝna nawet mówiÊ o Nauce 2.0.
Nauka 2.0 to okreĂlenie stosowane do nazwania procesu naukowego (poczÈwszy od
przeprowadzania badañ, po publikowanie ich wyników), w którym wykorzystuje siÚ najnowsze rozwiÈzania technologiczne, dziĂ przede wszystkim Internet – blogi, mikroblogi
zakïadane na Facebooku czy Twitterze, podkasty itp. Niektórzy zaliczajÈ tu równieĝ repozytoria (Kulczycki, Blogi i serwisy naukowe). W Nauce 2.0 istotny jest fakt uczestnictwa
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w procesie komunikacji naukowej osób, które zajmujÈ siÚ naukÈ amatorsko lub do tej pory
byïy wyïÈcznie jej odbiorcami. Naukowcy równieĝ korzystajÈ z nowych kanaïów i komunikujÈ wyniki swoich badañ np. na blogach.
Wyĝej wymienione formy komunikacji naukowej wystÚpujÈ w dziaïalnoĂci naukowej
pracowników PAN. Blog naukowy prowadzi np. Maciej Maryl z Instytutu Badañ Literackich.
Jego „Tekst spersonalizowany” jest blogiem „poĂwiÚconym róĝnym zagadnieniom pisania
i czytania w sieci” (Maryl, Tekst spersonalizowany). Od momentu powstania, tj. od lipca
2013 roku, co miesiÈc na ïamach bloga pojawiajÈ siÚ autorskie wpisy, które – dziÚki odpowiednim funkcjom platformy WordPress ïÈczÈcej jÈ ze spoïecznoĂciÈ Facebooka – mogÈ
byÊ komentowane przez czytelników. Oznacza to, ĝe odbiorca moĝe zareagowaÊ na tekst
naukowy, wïÈczyÊ siÚ do dyskusji. IstotnÈ cechÈ bloga jest jego hipertekstualnoĂÊ, pozwalajÈca czytelnikom na swobodne poruszanie siÚ po tekstach zamieszczonych w sieci, do
których autor odwoïywaï siÚ, piszÈc swój tekst. Innym blogiem jest np. „¥wiat: jak to dziaïa?”
poĂwiÚcony zagadnieniom z dziedziny Þzyki, utworzony na platformie udostÚpnianej przez
Onet.pl (¥wiat: jak to dziaïa? [online]). Autorami bloga byli teĝ Paweï F. Góra oraz Magdalena Sïawiñska, którzy pracujÈ w Instytucie Fizyki JÈdrowej PAN. Pierwszy wpis pojawiï siÚ
w marcu 2008 roku. Od 2011 roku blog nie byï aktualizowany. Blog skomunikowany jest
m.in. z Twitterem i spoïecznoĂciÈ serwisu Google. Moĝna tu równieĝ wymieniÊ blog „Bunt
sieci” wykïadowcy Centrum Nauk Spoïecznych PAN, Edwina Bendyka (Bunt sieci [online]).
Analiza Agregatora Polskich Blogów Naukowych (Bloginaukowe.org Agregator Polskich
Blogów Naukowych [online]) wykazaïa, ĝe naukowcy Polskiej Akademii Nauk w niewielkim
stopniu wykorzystujÈ omawianÈ formÚ komunikowania naukowego lub po prostu tego nie
ujawniajÈ. Autorzy czÚĂci blogów rejestrowanych w Agregatorze sÈ anonimowi.
Blogi naukowe, w tym wymienione wyĝej, sÈ skomunikowane z róĝnymi serwisami spoïecznoĂciowymi, przede wszystkim z Facebookiem. Media spoïecznoĂciowe staïy siÚ narzÚdziem popularyzacji wiedzy i róĝnych przedsiÚwziÚÊ naukowych, poniewaĝ umoĝliwiajÈ
kontakt twórców z szerokim gronem odbiorców. Popularne staïy siÚ tzw. fanpage, na których administrator umieszcza odpowiednie treĂci. Swoje proÞle na Facebooku majÈ m.in.
Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Biologii DoĂwiadczalnej PAN, Instytut Chemii
Fizycznej PAN, Instytut Niskich Temperatur i Badañ Strukturalnych PAN, Instytut Dendrologii PAN, Instytut Slawistyki PAN, Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN,
Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Na Facebooku moĝna znaleěÊ ïÈcznie ok. 15 stron instytutów PAN. WciÈĝ jest to jednak liczba niewielka. Na oÞcjalnych stronach wymienionych
instytutów umieszczane sÈ np. linki do zewnÚtrznych artykuïów prasowych, informacje
o konferencjach, przyznanych nagrodach, planowanych przedsiÚwziÚciach, przeprowadzonych badaniach czy ogïoszenia o naborze nowych pracowników.
Do Nauki 2.0. naleĝy zaliczyÊ równieĝ Portal Wiedzy, funkcjonujÈcy na gïównej stronie
internetowej Polskiej Akademii Nauk. Publikowane sÈ na nim bieĝÈce wiadomoĂci z ĝycia
instytucji, wyniki niektórych badañ, a takĝe zgïoszenia patentowe. DziÚki Portalowi zainteresowani naukÈ majÈ dostÚp do informacji na temat organizowanych przez PAN konferencji, pikników i innych spotkañ o charakterze naukowym. Na Portal Wiedzy skïada
siÚ równieĝ Elektroniczna Biblioteka zawierajÈca linki do czasopism elektronicznych PAN.
Portal Wiedzy PAN jest wiÚc narzÚdziem, dziÚki któremu pracownicy naukowi przekazujÈ
odbiorcom nie tylko wyniki swojej dziaïalnoĂci, lecz takĝe informacje o nauce i przedsiÚwziÚciach z niÈ zwiÈzanych.
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Popularyzacji dziaïalnoĂci naukowców PAN sïuĝy serwis You Tube. Wykorzystywany
jest on np. przez Instytut Badañ Literackich, a dokïadniej przez pracowników prowadzÈcych Gender Studies. Stworzyli oni kanaï Gender Studies TV, na którym znajdujÈ siÚ wideo
relacje z konferencji czy spotkañ naukowych, np. z tzw. Feminariów, koncentrujÈcych siÚ
wokóï tematyki literackiej, spoïeczno-kulturowej z naciskiem na kwestie gender i feminizm
(Feminaria [online]).

Podsumowanie
Komunikacja naukowa jest procesem zïoĝonym, ewoluujÈcym wraz z rozwojem cywilizacji. Jak wynika z analizy sposobów przekazywania wiedzy przez pracowników PAN, w Polsce
wciÈĝ dominuje model tradycyjny – wiÚkszym prestiĝem cieszÈ siÚ publikacje drukowane.
Upowszechnienie technologii cyfrowych i Internetu pod koniec XX wieku stworzyïo
nowe moĝliwoĂci usprawnienia komunikacji naukowej. NarastajÈce problemy z subskrypcjÈ czasopism drukowanych staïy siÚ motywacjÈ dla Ărodowiska naukowego do stworzenia miejsca, w którym szybciej i ïatwiej moĝna by publikowaÊ artykuïy. W ten sposób zrodziïa siÚ idea Open Access, którÈ wykorzystuje równieĝ Polska Akademia Nauk. Model
wolnego dostÚpu do wiedzy w PAN funkcjonuje obok modelu tradycyjnego – publikowania
prac w czasopismach drukowanych i dystrybuowania ich wĂród zainteresowanych instytucji, gïównie wĂród bibliotek naukowych. Jednak, jak pokazuje przykïad PAN, wiodÈcej
instytucji naukowe w Polsce, wprowadzenie modelu Open Access postÚpuje wolno.
KonsekwencjÈ rozwoju technologii jest Nauka 2.0. W Polskiej Akademii Nauk jej przejawem sÈ blogi naukowe, Portal Wiedzy, fanpage na Facebooku . WciÈĝ jest ich niewiele, co
moĝe wynikaÊ z faktu, ĝe wiÚkszÈ popularnoĂciÈ cieszÈ siÚ treĂci przekazywane w formie
drukowanej. Jednak aktywnoĂÊ w Internecie nawet niewielkiej liczby pracowników naukowych i próba nawiÈzania interakcji z odbiorcami nauki Ăwiadczy o tym, ĝe konwergencja
mediów jest zjawiskiem zauwaĝalnym, wykorzystywanym w nauce i byÊ moĝe w niedalekiej przyszïoĂci zyska wielu zwolenników.
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