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Geologia polska na prze³omie tysi¹cleci (w œwietle filadelfijskich baz danych)
Grzegorz Racki*
O kondycji nauk geologicznych w Polsce w pierwszej
po³owie lat 90. XX w. pisa³em doœæ szczegó³owo kilka lat
temu (Racki, 1996). Od tego czasu realizowana przez
Komitet Badañ Naukowych polityka pañstwa ulega³a stopniowym zmianom, finalizowanym obecnie w postaci
nowej ustawy o finansowaniu nauki oraz utworzeniu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Oficjalnie podkreœla siê
potrzebê przewartoœciowania zasad i priorytetów zgodnie
z ewoluuj¹cymi potrzebami spo³ecznymi (Kleiber, 2003).
Co zatem zmieni³o siê ostatnio w polskiej geologii i jakie
s¹ jej perspektywy w szybko zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci na prze³omie tysi¹cleci?
W czêœciowej odpowiedzi na to kluczowe pytanie
pos³u¿ê siê ponownie danymi z wielodziedzinowego rejestru bibliograficznego filadelfijskiego Instytutu Informacji
Naukowej (Institute for Scientific Information, ISI), udostêpnionego on-line Science Citation Index Expanded (SCI
Ex). Jest to bank danych z oko³o 5900 renomowanych czasopism z krêgu nauk przyrodniczych i technicznych z
ca³ego œwiata (blisko 1 milion zarejestrowanych artyku³ów
rocznie; patrz http:/www.isinet.com). Bazy ISI stanowi¹
uznane Ÿród³o wiedzy o wspó³czesnej nauce, wykorzystywane przy analizowaniu osi¹gniêæ poszczególnych dziedzin, krajów i oœrodków (np. Garfield, 1979; Koz³owski,
1994; Koz³owski & Kopka, 1995; Marszakowa-Szajkiewicz, 1996; de Villiers & Malan, 1997; Matthiessen &
Schwarz, 1999; Racki, 1999; Webster, 2001; Wróblewski,
2002). Zestawienia tego typu (liczba publikacji i zakres ich
cytowania w przoduj¹cych czasopismach) odzwierciedlaj¹
bowiem poœrednio sumaryczn¹ ocenê dokonan¹ przez
spo³ecznoœæ œwiatow¹. Bezpoœrednio do analiz naukometrycznych s³u¿y jeden z syntetycznych banków danych ISI,
National Science Indicators (NSI), wykorzystany równie¿
w moim artykule z 1996 r. Ostatni zakupiony przez KBN
rocznik pozwala na zanalizowanie okresu od 1981 do 2000
r. Chcia³em przy tym podkreœliæ, ¿e w artykule przedstawiam jedynie statystyczno-porównawcz¹ dokumentacjê
stanu polskiej geologii, która pomija wiele aspektów
„jakoœciowych” wspó³czesnej nauki i mo¿e stanowiæ jedynie punkt wyjœcia do szerszej dyskusji nad jej przysz³oœci¹.
Miejsce nauki polskiej w œwiecie
Na wstêpie warto odnotowaæ stan polskiej nauki jako
ca³oœci. Najbardziej konwencjonalny wskaŸnik iloœciowy
aktywnoœci na forum œwiatowym, czyli liczba publikacji z
afiliacj¹ do polskich instytucji zarejestrowanych w bazach
ISI, wci¹¿ roœnie, w 2000 r. dosz³a ona do 8954 (w 1994 r.
— 6516), a w 2002 r. zbli¿y³a siê do 10 000 (por. Webster,
2001). Odzwierciedla to sukcesy polskich autorów, których
prace przebrnê³y przez gêste sito redaktorów i recenzentów w renomowanych czasopismach.
Zbiór prac z polskim udzia³em z lat 1996–2000 liczy
40 540 pozycji, co stanowi 1,14% puli œwiatowej (w piêciolatce 1990–1994 — 0,97% puli œwiatowej; patrz te¿:
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http://www.in-cites.com/countries/poland.html). Jak zauwa¿y³ jednak A.K. Wróblewski (2002), te procentowe statystyki s¹ w pewnym stopniu zniekszta³cone wskutek rosn¹cej
intensywnoœci wspó³pracy miêdzynarodowej: w bazach ISI
obowi¹zuje regu³a whole counting i publikacja jest zaliczana w ca³oœci do dorobku wszystkich krajów macierzystych
wspó³autorów. Po normalizacji danych wzrost tego wskaŸnika aktywnoœci polskich naukowców przekracza 10% na
przestrzeni drugiej po³owy lat 90. XX w. (ryc. 1 [W:] Wróblewski, 2002). Nieco wolniej roœnie inny syntetyczny
wskaŸnik oceny jakoœci dorobku — wspó³czynnik wzglêdnego wp³ywu (relative impact), czyli stosunek cytowañ
jednej publikacji danego kraju (zarejestrowanej przez ISI)
do przeciêtnej cytowañ ogó³u publikacji na œwiecie. Zbli¿a
siê on do 0,5, co oznacza, ¿e polska praca jest dwa razy rzadziej cytowana ni¿ przeciêtna praca z baz ISI.
Potwierdza siê jednak zasada amerykañskiego paleontologa L. van Valena, odniesiona do uwarunkowañ postêpu
ewolucyjnego w biosferze i utrwalona w literaturze naukowej pod nazw¹ hipotezy Czerwonej Królowej (...trzeba
biec tak szybko, jak siê potrafi, ¿eby zostaæ w tym samym
miejscu. Je¿eli chce siê znaleŸæ w innym miejscu, trzeba
biec co najmniej dwa razy szybciej!; Alicja w Krainie Czarów, przek³ad M. S³omczyñskiego). Pomimo ci¹g³ego wzrostu liczby publikacji Polska notuje nieznaczny spadek
pozycji w rankingu udzia³u w œwiatowej puli publikacji.
Plasuj¹c siê w 2000 r. na 21. pozycji zosta³a wyprzedzona
ostatnio przez „tygrysy” Trzeciego Œwiata — Po³udniow¹
Koreê, Tajwan i Brazyliê. Tym niemniej jest to miejsce
wci¹¿ wyraŸnie lepsze od notowañ Polski na liœcie najbogatszych krajów (26. pozycja pod wzglêdem rocznego
PNB; Zieliñski, 2003), nie wspominaj¹c o poziomie nak³adów na naukê.
Geologia polska w konkurencji miêdzynarodowej
Jak to szerzej przedstawia³em czytelnikom Przegl¹du
Geologicznego (np. Racki, 1996, 2001, 2003), nauki geologiczne s¹ wci¹¿ w niewielkim i nierównomiernym stopniu reprezentowane w rejestrach ISI. W niniejszym artykule
przedstawiam informacje o dyscyplinie Earth Sciences,
jednym ze 105 pól badawczych z bardziej szczegó³owej
wersji bazy NSI (por. Racki, 1999). Obok szeroko rozumianych podstawowych nauk geologicznych i geofizyki,
obejmuje ono te¿ oceanologiê i klimatologiê. W innej wersji tej bazy mo¿na analizowaæ 18 dziedzin, w tym Geosciences (patrz Racki, 1996), która obejmuje dwie
dyscypliny o aspekcie geologicznym: Earth Sciences oraz
Geological/Petroleum/Mining Engineering. To drugie —
bardzo ma³e — pole badawcze z pogranicza geologii stosowanej i górnictwa wykazuje jednak zupe³nie inne trendy
rozwojowe (patrz ni¿ej) i dlatego ich ³¹czne rozpatrywanie
zaciemnia sytuacjê.
Do dyscypliny Earth Sciences w latach 1996–2000
zaliczono w sumie 88 204 publikacje (2,5% zbioru baz
ISI), z których 607 ma (wspó³)autorów z Polski (wykaz
dostêpny pod adresem: http://kse.wnoz.us.edu.pl). W skali
rocznej imponuj¹cy przyrost produkcji na poziomie miêdzynaro do wym mia³ miejsce w koñcówce lat 90. XX w.:
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(1996–2000), zdystansowana przez jeszcze bardziej dynamicznie rozwijaj¹ce siê kraje: Austriê,
Finlandiê i Argentynê, a depcze nam po piêtach
najszybciej id¹cy w górê Tajwan (ryc. 3). Z drugiej jednak strony, spoœród krajów, z którymi
bezpoœrednio rywalizujemy, Izrael wykazuje
stagnacjê, a Grecja i Po³udniowa Afryka —
wyraŸny spadek w liczbie publikacji (ryc. 4).
W 1999 r. Polska zajmowa³a 24. pozycjê i taka
jest realna perspektywa awansu w najbli¿szej
przysz³oœci.
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Ryc. 2. Udzia³ Polski w œwiatowej puli publikacji z
zakresu nauk o Ziemi w latach 1981–2000 (na podstawie National Science Indicators 2000)
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z 99 publikacji w 1998 r. do 161 w 1999 r. Dane
z SCI Ex wskazuj¹, ¿e mimo pewnych fluktuacji
trend ten utrzymuje siê w XXI wieku, o czym
œwiadczy rekordowa liczba 187 artyku³ów w
2002 r. (ryc. 1). Znormalizowany udzia³ w bazie
œwiatowej przekroczy³ wreszcie 0,5%, osi¹gaj¹c
0,6% w 1999 r., podczas gdy w 1981 r. wynosi³
zaledwie 0,25% (ryc. 2).
Czo³ówkê w naukach o Ziemi tworz¹ niezmiennie kraje anglosaskie (USA, Wielka Brytania, Kanada) oraz Francja, Niemcy i Rosja;
awans w drugiej po³owie lat 90. XX w. zanotowa³y przede wszystkim Chiny, Hiszpania i Brazylia, a spadek — Indie i Norwegia (ryc. 3). I w
tym przypadku daje dobitnie znaæ o sobie ewolucyjna zasada Czerwonej Królowej. W rankingu pañstw polska geologia spad³a z 24–25.
miejsca (piêciolatka 1990–1994) na 27.
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Pozycja geologii w nauce polskiej
Nauka w Polsce jest zdominowana — przy
niedorozwoju nauk biomedycznych — przez
nauki œcis³e (fizyka, chemia, matematyka, astronomia) i techniczne, co pozostaje miar¹ dziedzictwa socjalizmu i zacofania naszej nauki
(Koz³owski i in., 1999; Wróblewski, 2002).
Powy¿sze dane jednoznacznie wskazuj¹, ¿e
mimo postêpu nauki geologiczne wci¹¿ odbiegaj¹ poziomem od œredniej krajowej, miêdzy
innymi te¿ w zakresie wspó³pracy miêdzynarodowej (Stefaniak, 1998). Jednak ostatnio dystans ten wyraŸnie siê zmniejszy³ — obok fizyki
to rozwój w naukach o Ziemi jest najwiêkszy
(ryc. 3 [W:] Webster, 2001).
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Tab. 1. Wielkoœæ i zakres tematyki poszczególnych subdyscyplin geologicznych (kategorii sensu ISI) w obrêbie nauk o Ziemi
(Earth Sciences)
Kategorie badawcze w obrêbie
dyscypliny nauki o Ziemi

Zakres tematyczny (podstawowe specjalnoœci)
[= profil tematyczny okreœlonego zbioru czasopism rejestrowanych w SCI Ex; patrz tab. 2]

Geochemistry & Geophysics
(56 cz*; 17 312 p**)

Obejmuje geochemiê lub geofizykê lub obie dyscypliny jednoczeœnie.
Geochemia: chemiczna kompozycja i chemiczne zmiany na Ziemi i innych planetach lub planetoidach (badania
chemicznych i geologicznych w³aœciwoœci substancji, geochemia stosowana, organiczna i biogeochemia).
Geofizyka: zastosowanie metod i technik fizyki w badaniach struktury Ziemi i procesów na ni¹ oddzia³uj¹cych
(sejsmologia, tektonika, tektonofizyka, geomagnetyzm, radioaktywnoœæ i mechanika ska³).

Geology
(35 cz; 5800 p)

Fizyczna historia Ziemi, ska³y j¹ tworz¹ce oraz fizyczne zmiany, którym Ziemia podlega³a i podlega
(sedymentologia, stratygrafia, hydrogeologia, geologia z³ó¿, geologia strukturalna i regionalna oraz petrologia).
Szersze aspekty interdyscyplinarne mieszcz¹ siê w kategorii Geoscience.

Geography, Physical
(31 cz; 6936 p)

Zró¿nicowanie obszarów powierzchni Ziemi wykazywane w charakterze, uk³adzie i interakcjach takich
elementów, jak klimat, wysokoœæ wzglêdna (elevation), gleba, roœlinnoœæ, ludnoœæ, wykorzystanie obszaru,
przemys³y lub pañstwa, tak samo jak jednostek obszarów tworzonych przez kompleksy tych elementów.

Geoscience, Multidisciplinary
(127 cz; 38 708 p)

Ogólne lub interdyscyplinarne aspekty badañ Ziemi i innych planet, ³¹cz¹ce elementy geologii, geochemii i
(lub) geofizyki, hydrologii, paleontologii, oceanografii, meteorologii, mineralogii, geografii oraz problematyki
energii i paliw.

Mineralogy
(25 cz; 5159 p)

Minera³y, ich krystalografia, w³aœciwoœci fizyczne i chemiczne, klasyfikacja oraz sposoby identyfikacji.

Paleontology
(32 cz; 4969 p)

Badania ¿ycia i jego fizycznych uwarunkowañ, takich jak klimat czy geografia, w przesz³oœci geologicznej na
podstawie skamienia³oœci.

Remote Sensing
(10 cz; 3037 p)

Technika zdalnych obserwacji i uzyskiwanie wiarygodnych informacji o obiektach fizycznych i œrodowisku
przez proces zapisu, pomiaru i interpretowania fotograficznych obrazów i rozk³adu elektromagnetycznego
promieniowania z kosmosu; tak¿e zastosowania tego typu odwzorowañ w obserwacjach œrodowiskowych,
atmosferycznych, meteorologicznych, geograficznych (GIS) i geologicznych.

* liczba czasopism
** liczba publikacji zarejestrowanych w latach 2000–2002

Bior¹c pod uwagê procentowy udzia³ publikacji z
polsk¹ afiliacj¹, wœród 105 dyscyplin nauki o Ziemi zajê³y
32. pozycjê (0,69% w latach 1996–2000), a przyjmuj¹c za
podstawê obliczeñ ostatnie dwudziestolecie — 44. (0,49%).
W tym ujêciu dynamika wzrostu przekracza 40%. Nic
dziwnego, ¿e nauki o Ziemi znajduj¹ siê wœród 19 najszybciej rozwijaj¹cych siê dyscyplin, choæ najlepiej prezentuj¹
siê pod tym wzglêdem weterynaria i fizjologia, które
podwoi³y swój udzia³. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e te zmiany wielkoœci produkcji naukowej wynikaj¹ w du¿ej mierze
z w³¹czenia wielu polskich periodyków do baz ISI w ostatnich latach (patrz przyk³ady poni¿ej).
Szczególnie s³abo przedstawia³a siê polska geologia
pod wzglêdem zasiêgu cytowañ publikacji (Racki, 1996),
ale i tu sytuacja poprawi³a siê. Awans w klasyfikacji
wspó³czynnika wzglêdnego wp³ywu z 83. (0,38% za lata
1980–2000) na 67. miejsce (0,53%; 1996–2000) jest godny podkreœlenia. Ze wzrostem o 39,5% lokuje to nauki o
Ziemi na 30. pozycji w rankingu najbardziej progresywnych dyscyplin nauki polskiej, docenianych w œwiecie
cytowaniami prac.
Na tym tle trzeba wspomnieæ o drugiej, in¿ynierskiej
dyscyplinie geologiczno-górniczej (Geological/Petroleum/Mining Engineering), która znajduje siê zdecydowanie w odwrocie. W latach 1996–2000 to zaledwie 31
zarejestrowanych przez ISI artyku³ów (0,39% prac z autorami z Polski w tym polu badawczym). Daje to dopiero 63.
lokatê na liœcie dyscyplin, podczas gdy za lata 1981–2000
ten dzia³ polskiej geologii zajmowa³ 33. pozycjê z wk³adem
0,69%. Co ciekawe, dyscyplina Geological/Petroleum/
Mining Engineering wyró¿nia siê w Polsce najwy¿sz¹
cytowalnoœci¹ w skali dwudziestolecia — o 81% przewy¿szaj¹c¹ œredni¹ œwiatow¹. I w tym wzglêdzie nast¹pi³a nieznaczna obni¿ka notowañ i spadek na trzecie miejsce w
ostatniej piêciolatce.

Struktura polskiej geologii
W SCI Ex w sk³ad dyscypliny Earth Sciences, jak j¹
definiuje ISI, wchodzi 9 (spoœród 170) skrajnie ró¿nej wielkoœci subdyscyplin i (lub) specjalnoœci (kategorii), o zakresie problematyki badañ nierzadko inaczej rozumianym ni¿
w Polsce (tab. 1–2; patrz Racki, 2003). Na podstawie zbioru 477 artyku³ów z lat 2000–2002 z polsk¹ afiliacj¹
dok³adniej przyjrza³em siê tej wizytówce polskiej geologii,
okreœlaj¹c przybli¿on¹ efektywnoœæ publikowania polskich autorów w poszczególnych dzia³ach (tab. 2). Taka
analiza ma czêœciowo umowny charakter, gdy¿ podzia³
obszaru nauki przez ISI polega na tematycznym pogrupowaniu czasopism, przy czym wiele z nich o charakterze
bardziej interdyscyplinarnym mo¿e nale¿eæ i do trzech
kategorii badawczych. Oczywiœcie, mo¿na arbitralnie
przydzielaæ poszczególne artyku³y z takich tytu³ów do
ró¿nych specjalnoœci, ale przerasta to mo¿liwoœci pojedynczego autora. St¹d te¿ pewna czêœæ publikacji powtarza
siê, a szczególn¹ rolê w kszta³towaniu statystyk polskiego
udzia³u odgrywaj¹ wielkie periodyki — tak zawy¿aj¹ce
(np. Advances in Space Research; 4,3% polskich prac,
g³ównie astronomów, wœród 1968 publikacji, tab. 2), jak i
zani¿aj¹ce polski udzia³ (Journal of Geophysical Research
— wk³ad 0,4% w zbiorze 5906 prac). Aktualne listy czasopism z poszczególnych kategorii zestawiono na podstawie
strony internetowej ISI (www.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/jlsubcatg.cgi?PC=D).
W takim ujêciu zdecydowanie najlepiej prezentuj¹ siê
osi¹gniêcia paleontologów, których nieznormalizowany
udzia³ w puli publikacji (2,33%) przekracza dwukrotnie
œredni¹ dla nauki polskiej. Nawet bez rejestrowanych
przez ISI Acta Palaeontologica Polonica wk³ad jedynie tej
specjalnoœci jest na poziomie œredniej krajowej (ryc. 5). Co
wiêcej, 5 z 7 polskich publikacji w presti¿owych Nature i
Science te¿ reprezentuje kierunek paleobiologiczny, a 4 z
557
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anologii w SCI Ex posz³y w górê polskie akcje i
w tej kategorii, co najlepiej uwidacznia znaczenie awansu polskich czasopism do elitarnych
1,5
indek- sów ISI (Racki, 2003).
W tabeli 2. przedstawiono te¿ czasopisma
1,0
szczególnie preferowane przez polskich geologów, co — wraz z danymi o „hitach” (Racki,
Oceanologia
0,5
0,16%
2001) — pozwala ³atwo dostrzec „nisze” specjalizacyjne polskiej geologii. Poza ju¿ wspom0
nian¹ problematyk¹ paleontologiczn¹ s¹ to przede
wszystkim badania minera³ów ilastych, badania
czwartorzêdu i polarne, a ponadto roœnie np.
ranga tematyki tektonofizycznej.
W ujêciu regionalnym problematyka karpacRyc. 5. Pozycja miêdzynarodowa ró¿nych dzia³ów nauk o Ziemi (patrz tab. 1 i 2) ka jest uprzywilejowana ze wzglêdu na indeksowanie przez ISI s³owackiego tytu³u Geologica
Carpathica. Nic dziwnego, ¿e i na liœcie przonich — o ewolucji krêgowców i zapisie osadowym
pocz¹tków ¿ycia na Ziemi — s¹ autorstwa pracowników duj¹cych instytucji znajduj¹ siê placówki realizuj¹ce tego
Instytutu Paleobiologii PAN. Uwzglêdniaj¹c wy¿ej typu prace badawcze (tab. 3). Pamiêtaj¹c o bardzo ró¿nej
wymienione dwuznacznoœci w definiowaniu kategorii wielkoœci jednostek (pod wzglêdem liczby etatów), ranbadawczych, mo¿na uznaæ, i¿ pozosta³e specjalnoœci king ten mo¿e zapowiadaæ istotne zmiany w kategoriach
reprezentuj¹ mniej wiêcej zbli¿ony poziom (z wyj¹tkiem naukowych przy okazji kolejnej parametrycznej oceny
badañ zdalnych, Remote Sensing). Wraz z indeksacj¹ Oce- efektywnoœci badawczej.
Badania zdalne

Oceanografia

Geologia

Geochemia
& geofizyka

Interdyscyplinarne
nauki o Ziemi

Mineralogia

Geografia
fizyczna

Meteorologiaia
& nauki
o atmosferze

Acta
Paleontologica
Pololonica
1,10%

Paleontologia

2,0

Tab. 2. Udzia³ procentowy publikacji z autorami z Polski w puli œwiatowej w rozbiciu na poszczególne dzia³y nauk o Ziemi oraz
czasopisma z najwiêkszym udzia³em polskich autorów
Kategorie nauk o Ziemi
(sensu ISI; por. tab. 1)

Liczba publikacji z polskim
udzia³em w latach 2000–2002
(% puli œwiatowej — ryc. 2)

Geochemistry & Geophysics
152 (0,80%)
Geology

Sedimentary Geology (7 p; 1,7%)
Cretaceous Research (2 p; 1,4%)
Quaternary Science Reviews (5 p; 1,2%)

63 (0,90%)

Polar Research (5 p; 4,0%)
Zeitschrift für Geomorphologie (3 p; 3,5%)
Quaternary International (10 p; 3,0%)
Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeogeography (16 p; 2,5%)
Earth Surface Processes and Landforms (6 p; 2,0%)

Geoscience, Multidisciplinary

309 (0,80%)

Geologica Carpathica (27 p; 16,2%)
Advances in Geophysics (1p; 10%)
Boreas (5 p; 5,4%)
Computers & Geosciences (5 p; 5,0%)
Radio Science (3 p; 4,7%)
Advances in Space Research (85 p; 4,3%)
Polar Research (5 p; 4,0%);

200 (0,91%)

Advances in Space Research (85 p; 4,3%)
Atmospheric Research (7 p; 3.1%)
Meteorologische Zeitschrift (4 p; 2,9%)
International Journal of Climatology (8 p, 2,3%)

45 (0,87%)

Neues Jahrbuch für Mineralogie Abh. (2 p; 5,4%)
Applied Clay Science (7 p; 4,4%)
Clays and Clay Minerals (8 p; 3,5%)
Clay Minerals (6 p; 3,3%)

87 (0,61%)

Oceanologia (23 p; 85,5%)
ICES Journal of Marine Science (19 p; 3,4%)
Journal of Marine Systems (6 p; 2,1%)

Mineralogy

Oceanography
(48 cz; 14 326 p)
Paleontology

116 (2,33%)

Remote Sensing

Tectonophysics (31 p; 3,6%)
Studia Geophysica et Geodaetica (5 p; 3,5%)
Radiocarbon (8 p; 3,4%)
Physics and Chemistry of the Earth* (12 p; 2,6%)

36 (0,62%)
Geography, Physical

Meteorology & Atmospheric Science
(50 cz**; 22 093 p***)

Czasopisma z najwiêkszym udzia³em polskich autorów
(p — liczba publikacji; % udzia³ polskich artyku³ów w czasopiœmie)

13 (0,43%)

Acta Palaeontologica Polonica (55 p; 45,5%)
Journal of Micropalaeontology (4 p; 6,9%)
Lethaia (4 p; 3,9%)
Vegetation History and Archaeobotany (2 p; 2,7%)
Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeogeography (16 p; 2,5%)
Radio Science (3 p; 4,7%)
Journal of Geodesy (2 p; 1,1%)

*czasopisma po zmianie tytu³u; **liczba czasopism; ***liczba publikacji zarejestrowanych w latach 2000–2002
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Tab. 3. Polskie instytucje przoduj¹ce pod wzglêdem liczby publikacji z geologicznych kategorii nauk o Ziemi w latach
2000–2002 (w przypadku uczelni uwzglêdniono dorobek nie tylko jednostek organizacyjnych z krêgu geologii; u³amkowe wartoœci oddaj¹ udzia³y w pracach zespo³owych; patrz http://kse.wnoz.us.edu.pl)

Lp.

Publikacje

Instytucja

2000

2001

2002

1

Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa

14

17,5

23,5

55

2

Instytut Geofizyki PAN, Warszawa

19,33

13

11,5

43,83

3

Pañstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa-Kraków-Sosnowiec-Wroc³aw

18,5

10,25

4

Instytut Nauk Geologicznych PAN, Kraków-Warszawa-Wroc³aw

11,33

7,5

15,5

34,33

5

Uniwersytet Œl¹ski, Sosnowiec-Katowice

4,5

11,33

15,33

31,17

6

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

14,17

6,33

5,67

26,17

7

Uniwersytet Wroc³awski

10,33

7,5

8

25,83

8

Uniwersytet Warszawski

3,83

10,75

8,5

23,08

9

Uniwersytet Jagielloñski

8,83

7,58

6

22,41

Politechnika Œl¹ska, Gliwice

1,5

3,33

6,33

11,16

10

8,33

2000-2002

37,08

Uwagi koñcowe

Literatura

W ocenie stanu geologii w Polsce na prze³omie wieków
trzeba powtórzyæ pytanie zadane ostatnio przez D. Schiermeiera (2003) na ³amach Nature: Polska osobno czy razem
z Europ¹? Wci¹¿ utrzymuj¹ca siê bariera aparaturowa i
finansowa niew¹tpliwie utrudnia odrobienie dystansu w
stosunku do standardów œwiatowych, a aspekt regionalny
prac badawczych stawia polsk¹ geologiê w drugorzêdnej
roli wobec dominacji czasopiœmiennictwa anglosaskiego
(Stan nauki w Polsce, 1995; Racki, 1996). Jest to zreszt¹
problem wielu dzia³ów nauki polskiej i w tym kontekœcie
— s¹dz¹c po danych z baz filadelfijskich — podstawowe
nauki o Ziemi wypadaj¹ ca³kiem dobrze.
W dobie ostrej konkurencji o dotacje wprowadzone
przez KBN (Wróblewski, 1999) has³o publish or perish
jest coraz pe³niej rozumiane w instytucjach prowadz¹cych
badania geologiczne (ryc. 1–2). Kategoryzacja placówek
naukowych odzwierciedla bowiem jedynie efektywnoœæ
badawcz¹ pracy jednostki, co sprzyja miêdzy innymi
modyfikowaniu wewnêtrznych kryteriów oceny pracowników (Kieraciñski, 2003). Poza badaniami stosowanymi praktycznie wprowadza siê ju¿ w ¿ycie finansowanie
tylko kierunków prezentuj¹cych poziom œwiatowy (por.
Kleiber, 2003). Dlatego cze ka polsk¹ geologiê restrukt ury zac ja w stronê bardziej uniwersalnych, interdyscyplinarnych tematów zgodnych z trendami œwiatowymi oraz
polityk¹ pañstwa i Unii Europejskiej, której uosobieniem
jest 6. Pro- gram Ramowy UE. W pierwszej kolejnoœci
dotyczy to ewolucji w kierunku szeroko rozumianej tematyki geoekologicznej (por. Szama³ek, 2003), co sygnalizuje
zreszt¹ ju¿ seria 17 artyku³ów polskiego (wspó³)autorstwa
w Environmental Geology w ostatnich trzech latach.
Prze³om jakoœ- ciowy i problemowy musi byæ te¿
widoczny w polskim czasopiœmiennictwie (Racki, 2003).
W sumie trzeba uznaæ nauki geologiczne za wci¹¿ perspektywiczn¹ dyscyplinê, coraz lepiej sobie radz¹c¹ w
ostrej konkurencji na miêdzynarodowym rynku nauki.
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