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Ideał nauki*

• Jeden rodzaj wiedzy, wiedza naukowa
• Jeden rodzaj komunikacji, literatura naukowa
• Jeden rodzaj laboratorium, wspólne laboratorium

* Widziane oczami kogoś tutaj



Dlaczego taki kierunek?

Genom 
ludzki

LHC

Onkologia 
(kiedyś)

Czasy małych projektów i problemów, które 
można rozwiązać samodzielnie bezpowrotnie 
się skończyły. Nagroda Nobla wkrótce będzie 
tylko kwiatkiem do kożucha. 



Średnia odległość w km pomiędzy 
współautorami tej samej publikacji

Czy tam zmierzamy? Współpraca:



1%

2%

17%

Ale czy to na kimkolwiek robi wrażenie?



Realia współpracy naukowej: naszego 
krajana lubimy nawet 50x bardziej niż 

obcokrajowca.  



Czy tam zmierzamy? Wielkie projekty:

Nauka

• LHC – 1000 (strona operacyjna) 
+ 3000 fizyków

• Międzynarodowa Stacja 
Kosmiczna – 2000-3000 osób

Nie-nauka

• Wikipedia – 30M 
zarejestrowanych użytkowników, 
140 tys. edytowało Wikipedię w 
ostatnich 30 dniach

• Jądro linuksa – 10 tys. 
programistów, ponad 1000 
pracowało przy ostatniej wersji



Przykład spektakularnej porażki: Human Brain Project



Tzw. „big science” nie rozwiązuje 
problemu wielkich wyzwań – pogłębia 

kompartmentalizację nauki. 



Wielkie projekty nie-naukowe są 
wielkie, bo są otwarte.



Czy nauka potrafi lepiej?

Zooniverse, portal dla 
społecznościowych projektów 
naukowych (tzw. nauka obywatelska).

14.02.2014 – przekroczono 1M 
zarejestrowanych użytkowników

Rezultat: ponad 100 recenzowanych 
artykułów naukowych



Dlaczego sięgamy 
po naukę obywatelską?

- problemy o dużej skali
- problemy trudno rozwiązywalne 

przy użyciu komputera



Pomysł funkcjonuje od dawna, …

rok rozpoczęcia: 1890

1914



na dużą skalę, …

ponad 5 milionów użytkowników



skala trudności

z różnym rodzajem 
partycypacji, …



… i bez ograniczeń wiekowych.



Czy możemy się czegoś nauczyć z ponad 
100-letniej historii nauki obywatelskiej?



Czy powinniśmy nauczyć się czegoś więcej?
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