
ZWIĘKSZA SIĘ ŚWIADOMOŚĆ POTRZEBY PUBLIKACJI 

 

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Duszyńskim, prezesem  Polskiej  Akademii Nauk  

 

Czego spodziewa się pan prezes po Narodowym Kongresie Nauki w Poznaniu? Czy takie cykliczne 

wydarzenia mogą się przełożyć na to, że coraz więcej polskich uczonych będzie się starać o granty 

ERC i coraz liczniejsza grupa zagranicznych naukowców będzie przyjeżdżać tutaj, by je 

realizować? 

 

Dyskusja jest pożyteczna. Słychać w niej nowe tony. Pewnych rzeczy już nie wypada mówić. 

Pojawiają się poglądy, które zaczynają dominować i to mnie cieszy, bowiem z szeregiem takich 

poglądów ja się zgadzam. Bardzo dobrym zjawiskiem jest akcent kładziony na kwestię 

doskonałości naukowej. I wydaje mi się, że w tej chwili jej świadomość – a jeszcze do niedawna 

tak nie było – jest bardzo szeroka. Właśnie w tej chwili, kiedy rozmawiamy, odbywają się seminaria 

poświęcone m.in. kryteriom doskonałości naukowej.  

 

Czy powołanie przez PAN w ubiegłym roku Biura ds. Doskonałości Naukowej sprawiło, że w 

prestiżowych czasopismach pojawiło się więcej artykułów napisanych przez polskich uczonych?  

 

To Biuro ma ułatwiać i zwiększać nasze uczestnictwo w konkursach Europejskiej Rady Nauki. Jest 

to więc coś innego, niż kwestia prestiżowych publikacji. Ale świadomość, że aby zdobyć stypendia 

ERC trzeba publikować, jest coraz większa i pojawia się coraz więcej takich artykułów.  

 

Jaka według pana prezesa dziedzina nauki w Polsce ma największy potencjał rozwoju i największe 

szanse na sukces w ubieganiu się o granty ERC? 

 

Uważam, że taki potencjał ma nasza matematyka, informatyka, fizyka i astronomia. W tych 

dziedzinach jesteśmy bardzo mocni. Myślę, że duże szanse ma również chemia, aczkolwiek wciąż 

jest niedoceniana. Jako biolog molekularny mam nadzieję, że przyjdzie też czas i na biologię 

molekularną. Ale już pojawiają się takie sygnały – przywołam tu przykład dr hab. Eweliny 

Knapskiej, zdobywczyni grantu ERC, która brała dziś udział w panelu dotyczącym drogi do 

doskonałości naukowej dla polskich naukowców. Marcin Nowotny i Janusz Bujnicki to także 

biolodzy, którzy dostali ERC. 
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