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Wprowadzenie 
REWOLUCJA WSPÓŁPRACY 



„Only a free 
individual can 
make a discovery” 
A. Einstein 

Źródło: http://phys.org/news/2008-04-physicist-john-wheeler-einstein-collaborator.html 
 



Średnia liczba autorów jednego artykułu 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie WoS; artykuły z 36 krajów europejskich. 



Średnia liczba afiliacji przypadająca na jeden artykuł 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie WoS; artykuły z 36 krajów europejskich. 



Wzrost udziału publikacji z udziałem co najmniej 
jednego autora zagranicznego (SCOPUS, świat) 

Royal Society (20122), Knowledge, networks and nations: Global scientific collaboration in the 21st century, s. 46. 



Abbott, B. P., et al. (2016). Observation of gravitational waves from a binary 
black hole merger. Physical review letters, 116(6), 061102. 



Średnia liczba laureatów Nagrody Nobla  
w latach 1901-2015 dla 20 letnich interwałów 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.nobelprize.org/. 



I TY zostaniesz 
noblistą? 



Zrozumienie 
nauki bez 
zrozumienia 
współpracy? 



Tło 
GEOGRAFIA NAUKI 



Determinizm 
geograficzny 

Źródło: http://papuaweb.org/dlib/bk/wallace/book.html 



A może nie da się 
uogólnić… 
 
genius loci 



Miejsce uprawiania 
nauki wpływa nie 
tylko na ilość, jakość, 
efektywność… 
ale też na treść nauki? 



Metodyka 
WYBÓR STUDIÓW PRZYPADKÓW 



Wybór studiów przypadków (1) 

Dziedzina \ miasto Warszawa Śląsk Rzeszów Szczecin Razem 

Nauki materiałowe 5 5 5 5 20 

Medycyna 
(niekliniczna) 5 5 5 5 20 

Informatyka 5 5 5 5 20 

Razem 15 15 15 15 60 



Wybór studiów przypadków (2) 
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Wybór studiów przypadków (3) 
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Wyniki 
LOKALIZACJA A WSPÓŁPRACA 



Jak lokalizacja wpływa na współpracę? 

Wpływ 

• Pozytywny 
• Negatywny 
• Brak 

Czynniki 

• Dostępność 
transportowa 

• Prestiż 
• Dostęp do 

(unikalnych) 
zasobów 

• Tematyka 
• Poziom 

naukowy 
• Polityka 

Mechanizmy 

• Kontakty 
międzyludzkie 

• Reguły 
administracyjne 

• Specjalizacja 
• Sieci 
• Relacje 

centrum-
peryferie 
(hierarcha) 



Dostęp do unikalnych zasobów 

To jest to, że mam ten materiał, który jest bezcenny dla innych, i 
mogą tutaj przyjechać. Ten Czech przyjeżdża tylko dlatego, że on 
jest z Czech i u nich ma takich gatunków. On pierwsze co robi to 
skóruje… On wie, że to jest nielegalne, ale on jest jeszcze 
pracownikiem muzeum w X. I on na przykład skóruje te kaczki cały 
szczęśliwy, zabiera te skórki, wiezie, i robi takie piękne 
powypychane ptaszki. I jest cały szczęśliwy, że oprócz pasożytów, 
jeszcze ma dodatkowy, co u mnie jest jako padlina, i ja po prostu to 
utylizuję. Tak że ja jestem atrakcyjna ze względu na materiał, 
który mam. 
 
[Nauki medyczne, Szczecin] 



Jak lokalizacja wpływa na współpracę? 
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Kontakty międzyludzkie 

(…) pojechaliśmy do Grecji na szkołę letnią organizowaną 
przez NATO (…) I tam, bawiąc się przy ognisku, wypijając 
jakiś alkohol, który został rozdany przez organizatorów 
konferencji, lokalnego wina kreteńskiego, dogadaliśmy się  
z jednym Niemcem, (…). 
 
(…) dzięki temu, że Grecy strajkowali, lotniska greckie 
strajkowały, on siedział przez 8 godzin z taką wielką 
szychą, z profesorem Y na lotnisku (…) rzucił mu ten 
pomysł, że ten pomysł może być ciekawy, na co profesor Y, 
który jest bardzo otwartą osobą, stwierdził, doskonały 
pomysł, zapraszam was do Cambridge 
 
[Informatyka, GOP] 
 
 



Reguły administracyjne 

(…) natomiast jak tylko się pojawił program ramowy 
szósty, no to się zaczęły skrzykiwać różne grupy, 
konsorcja i okazało się, że na przykład myśmy dla 
nich byli partnerem równorzędnym, czy 
atrakcyjnym, zresztą tam na początku były też takie 
dodatkowe zachęty w postaci, że Unia sobie, komisja 
sobie życzyła, żeby reprezentowane też były kraje 
wchodzące, prawda, do Unii (…)  
 
[Nauki medyczne, Warszawa] 



Specjalizacja 

Jeżeli chodzi o niemiecką stronę, tutaj mamy Greifswald, 
ale oni specjalizują się w zupełnie, w czym innym, tak że 
blisko nie mamy żadnej jednostki od strony zachodniej, 
tak, najbliższy EPR to jest bodajże chyba Zielona Góra 
jednak, a więcej nic nie ma. 
 
[Nauki materiałowe, Szczecin] 



Sieci 

To czasem przypomina coś z pozoru fraktalnego, 
pozornie nieuporządkowanego, a później stwarza to 
pozory i ma naturę grafu, czyli naczyń wzajemnie i 
innych połączeń, wpada jeden pomysł i później 
realizowana jest współpraca, i z tego wychodzą nowe 
pomysły, które można realizować w tym samym lub 
niewiele większym gronie, powiem tak.  
 
[Nauki materiałowe, Warszawa] 



Sieci 

(…) czasem można popatrzeć ze zdziwieniem jak ktoś nas 
postrzega, prawda, bo to jest naprawdę olbrzymi 
organizm i tak sieci współpracy, te współzależności 
zidentyfikowane przez nią, czasem można było się zdziwić 
jak to działa, ale to bardzo dobrze zostało przyjęte. 
 
[Nauki materiałowe, Rzeszów] 



Centrum-peryferie: 
podporządkowanie regułom 

Moje seminarium tutaj naukowe lokalne, jest z 
konieczności w oderwaniu od tych, które tam są w 
Warszawie fizycznie, nawet z tego powodu, że nikt 
stamtąd nie może tutaj przyjechać, bo to nie jest takie 
proste, ale my staramy się tam jeździć prezentować 
wyniki na tamtych seminariach, gdy mamy już coś 
naprawdę gotowego i ciekawego i to się spotyka z 
bardzo dobrym oddźwiękiem. 
 
[Informatyka, Rzeszów] 



Centrum-peryferie: hierarchia współpracy 

My jesteśmy w małym ośrodku. Na Uniwersytet 
Jagielloński, czy na Uniwersytet Wrocławski, czy do 
Warszawy, to na pewno ktoś chętnie przyjedzie. Do 
naszego ośrodka, żeby kogoś ściągnąć, żeby tutaj 
przyjechał z nami pracować, to musiałby dostać bardzo 
duże pieniądze, bo Śląsk nie jest taki atrakcyjny. Żebyśmy 
tutaj [przyciągnęli] jakiegoś światowej klasy naukowca, 
to musielibyśmy mu góry złota dać. 
 
[Informatyka, GOP] 



Źródło: Taylor, P. J., Hoyler, M., & Evans, D. M. 
(2008). A geohistorical study of ‘The rise of 

modern science’: Mapping scientific practice 
through urban networks, 1500–

1900. Minerva, 46(4), 391-410, s. 44. 

Zmiana pozycji 
peryferii 

Długie trwanie 



Zmiana pozycji peryferii 

Obserwując zespół rzeszowski widzę, że dla mniejszego 
ośrodka współpraca jest najskuteczniejszym sposobem 
na rozwój, zwiększanie potencjału naukowego, 
sprzętowego, pozyskiwanie grantów, zleceń ekspertyz, 
rozwój pracowników. Jest to ciekawy kontrast w stosunku 
do Instytutu Farmakologii w Krakowie, który ma swoje 
cele statutowe i do nich dostosowuje charakter 
współpracy. W Rzeszowie jest na odwrót – tam 
współpraca ma zdecydowanie większy wpływ na 
tematykę i kierunki prowadzonych badań.  
 
[Nauki medyczne, Rzeszów] 
 



Zmiana pozycji peryferii 

(…) przez jakiś czas było to dosyć sympatycznie 
współpracować z tym ośrodkiem, no teraz, wiadomo, my 
kupiliśmy swój sprzęt, więc już nie potrzebujemy tak 
bardzo współpracować, ale dalej jakiś tam kontakt się 
utrzymuje, w razie jakichś kłopotów zawsze można 
podjechać, porozmawiać, nie ma problemu. 
 
[Nauki medyczne, GOP] 



Wnioski 
WSPÓŁPRACA W POLITYCE NAUKOWEJ 



Dylemat hierarchii 
i różnych korzyści ze współpracy 
 

 

 

 

 

 

Dla słabszych ośrodków 
największą szansą jest 
współpraca z silnymi 

Dla silnych ośrodków 
współpraca ze słabszymi 
jest nieatrakcyjna 



Dylemat domknięcia / otwarcia 

 
 

 

 

 

 

Polityka naukowa UE 
(i poszczególnych państw) 
skierowana jest na 
wzmacnianie 
ponadregionalnej 
współpracy naukowej 

Polityka innowacyjna 
wspiera współpracę 
w granicach regionów 
(inteligentne specjalizacje) 
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