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1. WstĊp
Problem zmiany wiedzy naukowej jest jednym z klasycznych zagadnieĔ podejmowanych na gruncie filozofii nauki. Zwykle byá on ujmowany
poprzez odwoáanie siĊ do poznawczych determinant rozwoju wiedzy naukowej. Z kolei za sprawą prac z nurtu historyczno-socjologiczno-psychologicznego zostaáo w literaturze przedmiotu dowartoĞciowane znaczenie
wpáywu czynników pozapoznawczych na proces kumulacji wiedzy naukowej. Niemniej jednak charakterystyczną cechą wszystkich podejmowanych na ten temat rozwaĪaĔ jest przyjĊcie swoiĞcie rozumianej wewnĊtrznej perspektywy opisu tego procesu. Z tego punktu widzenia ocena i opis
konstytuowania siĊ reguá prowadzenia prac badawczych odbywa siĊ poprzez zapoĞredniczenie go w analizie rezultatów poznania naukowego,
którymi – tradycyjnie rzecz biorąc – są teorie naukowe. Tym samym proces ten w przytáaczającej wiĊkszoĞci literatury przedmiotu nie jest dyskutowany w kontekĞcie rozwoju form organizacji Īycia naukowego, które
mogą byü ujmowane jako zespoáy badawcze posiadające okreĞloną strukturĊ i kulturĊ organizacyjną. MoĪna przyjąü, iĪ próbą przeprowadzenia dyskusji wskazanego problemu byáa koncepcja stylu i kolektywu myĞlowego
Flecka, jednakĪe naleĪy zwróciü uwagĊ, iĪ oba centralne fleckowskie pojĊcia są w wiĊkszym stopniu wyabstrahowanymi kategoriami o charakterze
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filozoficznym niĪ kategoriami, które moĪna uznaü za elementy skáadowe,
tworzące ramy dziaáania systemów prowadzenia praktyki badawczej. Zatem wytworzenie siĊ danego stylu i kolektywu myĞlowego jest nie tyle
elementem struktury organizacji badaĔ naukowych, co rezultatem dziaáania
danego typu organizacji, czyli wytworem tej dziaáalnoĞci. Wydaje siĊ, Īe
socjologowie nauki podejmują i realizują zadanie przeanalizowania procesu ewolucji form organizacji Īycia naukowego. Jednak takĪe w tym przypadku prowadzone na przykáad przez Stevena Shapina analizy zasad prowadzenia badaĔ naukowych w ramach Royal Society są tylko Ğrodkiem do
realizacji okreĞlonego celu, jakim jest wskazanie politycznych kontekstów
determinujących proces tworzenia wiedzy naukowej, a nie bezpoĞrednim
przedmiotem rozwaĪaĔ. MoĪna stwierdziü, Īe wskazany problem dyskutowany jest albo tylko z perspektywy czysto historiograficznej, albo
w kontekĞcie socjologicznym. Fakt ten moĪna táumaczyü byü moĪe tym, Īe
na gruncie badaĔ naukoznawczych dominującymi są metody zaczerpniĊte
wprost z warsztatu metodologicznego socjologii i historii. Dlatego teĪ
sądzĊ, Īe wartoĞciowym bĊdzie przedyskutowanie postawionego w tytule
pracy problemu w Ğwietle schematu pojĊciowego, który rozszerzy przyjmowaną w literaturze przedmiotu perspektywĊ analizy. Swoje rozwaĪania
oprĊ na kategoriach pojĊciowych wyodrĊbnionych na gruncie rozwaĪaĔ
nad pojĊciem „organizacji uczącej siĊ”. Za punkt wyjĞcia analiz przyjmĊ
pytanie: w jakim stopniu kategorie wygenerowane w ramach refleksji nad
pojĊciem „organizacji uczącej siĊ” mogą byü zastosowane do opisu rozwoju form organizacji badaĔ eksperymentalnych w naukach laboratoryjnych?

2. Typologia form organizacji Īycia naukowego
w ramach nauk laboratoryjnych
Nauki laboratoryjne byáy jedną z najdynamiczniej rozwijających siĊ gaáĊzi przyrodoznawstwa na przeáomie XX i XXI wieku, pomimo to w dalszym ciągu pozostają w duĪym stopniu nierozpoznane zarówno pod
wzglĊdem swoich metodologicznych podstaw, jak i uwikáania tej praktyki
badawczej w problemy natury filozoficznej. Nie ulega wątpliwoĞci, Īe
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wspóáczesne badania eksperymentalno-laboratoryjne są przedsiĊwziĊciem
wymagającym zaangaĪowania duĪych zespoáów ludzkich, których dziaáania muszą byü sprawnie zarządzane i koordynowane. MoĪna wskazaü literaturĊ przedmiotu, w której podnosi siĊ kwestie zarządzania projektami
badawczymi, na przykáad w kontekĞcie zastosowania „zwinnych metod
projektowania”, jednakĪe relatywnie maáo dyskutowanym zagadnieniem
jest moĪliwoĞü zastosowania pojĊü z zakresu rozwaĪaĔ nad „kulturą organizacyjną” do opisu rozwoju mechanizmów organizacyjnych aspektów
tworzenia, gromadzenia i upowszechniania wiedzy naukowej. Intrygującym problemem jest to, na ile pojĊcia – wypracowane dla opisu dziaáaĔ,
których celem jest osiągniĊcie przewagi konkurencyjnej – mogą byü adekwatnie stosowane do charakterystyki aktywnoĞci naukowej, która z klasycznej, filozoficzno-metodologicznej perspektywy nie jest ujmowana
w kategoriach merkantylnych. WáaĞnie ze wskazanego powodu ograniczam swoje rozwaĪania tylko do tej czĊĞci praktyki badawczej, jaką są
nauki laboratoryjne.
Zgodnie z charakterystyką nauk laboratoryjnych sporządzoną przez Iana Hackinga istotnym czynnikiem decydującym o metodologicznej swoistoĞci nauk laboratoryjnych jest fakt, iĪ w ich ramach badacze są skoncentrowani na kreowaniu nowych zdarzeĔ, efektów, substancji chemicznych,
lekarstw, skutecznych terapii itd. [Hacking, 1994, s. 10]. Zatem gáówny cel
tej dziaáalnoĞci jest ĞciĞle okreĞlony przez pragmatyczne i bezpoĞrednio
rozumiane korzyĞci, które pozwalają osiągnąü przewagĊ konkurencyjną
temu, który badania finansuje. Nie oznacza to, Īe w ramach praktyki laboratoryjnej nie jest konstytuowana w jakimĞ stopniu wiedza w klasycznym
rozumieniu tego pojĊcia, jednakĪe naleĪy podkreĞliü, Īe wyraĨnie jest to
cel drugoplanowy. Ze wzglĊdu na to, iĪ przedmiotem moich rozwaĪaĔ nie
jest metodologiczna specyfika nauk laboratoryjnych, ograniczĊ siĊ tylko do
przypomnienia podstawowej charakterystyki tej praktyki badawczej
w ujĊciu Hackinga i pominĊ inne propozycje konceptualizacji tej metodologicznej kategorii. Autor ten stwierdza, Īe obserwując praktykĊ badawczą
nauk laboratoryjnych moĪna wyraĨnie dostrzec, Īe o jej specyfice przesądza to, Īe dominującą rolĊ w pracach laboratoryjnych ogrywa dziaáalnoĞü
eksperymentalna a nie teoretyzowanie. Nauki laboratoryjne mają specy-

2014Ͳ12Ͳ02



RADOSàAW KAZIBUT

ficzną strukturĊ, której elementy pozostają w Ğcisáej korelacji i relacji
sprzĊĪenia zwrotnego. Hacking systematyzuje elementy tworzące strukturĊ
nauk laboratoryjnych w trzech grupach skáadników: intelektualnych, materialnych oraz wyników prac laboratoryjnych [Hacking, 1992, s. 44]. Ponadto w dziejach rozwoju nauk laboratoryjnych struktura ta nie ulegaáa
dynamicznym fluktuacjom, ale zachowywaáa wzglĊdnie stabilną postaü za
sprawą tego, iĪ wszystkie jej skáadniki rozwijaáy siĊ w sposób kumulatywny [Hacking, 1992, s. 30].
Przyjmując, iĪ rozwój wewnĊtrznej architektury nauk laboratoryjnych
nastĊpowaá w sposób ciągáy, moĪna zastanowiü siĊ, czy w analogiczny
sposób ulegaáy przeksztaáceniom formy organizacji praktyki eksperymentalno-laboratoryjnej tych dyscyplin przyrodoznawstwa. W celu zrealizowania tego zadania zaproponujĊ typologiĊ form organizacji praktyki badawczej nauk laboratoryjnych. WyodrĊbniam trzy podstawowe typy: ezoteryczno-elitarny, którego przykáadem jest alchemia1, elitarno-partycypacyjny, którego wyrazem jest powstanie towarzystw naukowych, oraz typ
egalitarny i partycypacyjno-otwarty, realizowany w formule „otwartej
nauki” (open science). PrzyjmujĊ dwa kryteria, które dają podstawĊ do
przeprowadzenia linii demarkacyjnych: pierwszym są warunki, jakie przesądzaáy(ją) o dopuszczeniu pretendenta do okreĞlonego typu kolektywu
badawczego; drugie kryterium odnosi siĊ do sposobu, w jaki spoáecznoĞü
naukowa w obrĊbie danego typu komunikowaáa poza kolektywem informacje o rezultatach prowadzonych prac badawczych.

2.1. Typ ezoteryczno-elitarny
Trafne streszczenie poglądów filozoficznych i metodologicznych przyjmowanych w ramach alchemicznej tradycji hermeneutycznej jest zadaniem
bardzo trudnym. Przede wszystkim dlatego, Īe bardzo problematycznym
________________
1

Pomijam w tym kontekĞcie problem ciągáoĞci przejĞcia z alchemii do nowoĪytnej nauki. Zagadnienie to jest przedmiotem dyskusji w szerokiej literaturze z zakresu filozofii
i historii chemii. PrzyjmujĊ, Īe moĪna zasadnie utrzymywaü, Īe alchemia stanowi protoformĊ nowoĪytnej chemii, a argumentacjĊ na rzecz tej tezy przedstawiam w: Kazibut, 2012a.
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jest jednoznaczne ustalenie znaczenia terminu „alchemia”, a tym samym
okreĞlenie przedmiotu, metody oraz celu, jaki przyĞwiecaá dociekaniom
alchemików [Newman, Principe, 1998, s. 32–65]. Nie bez znaczenia w tym
kontekĞcie jest fakt, Īe alchemicy Ğwiadomie starali siĊ utrudniü dostĊp do
rezultatów swoich prac – zarówno w aspekcie materialnym, jak i intelektualnym – stosując tak zwaną zasadĊ dyskrecji. Jak stwierdza Umberto Eco,
praktyka alchemików oparta byáa na trzech zasadach:
1. Jako Īe przedmiotem sztuki jest tajemnica najwiĊksza i niewypowiadalna, tajemnica nad tajemnice, Īadne wyraĪenie nie oddaje tego, co zdaje siĊ mówiü, Īadna
interpretacja symboliczna nie bĊdzie nigdy ostateczną, gdyĪ tajemnica jest zawsze
gdzie indziej: „Biedny gáupcze! Tak jesteĞ naiwny, Īe uwierzysz, iĪ jawnie uczymy
ciĊ najwiĊkszej i najwaĪniejszej z tajemnic? Zapewniamy ciĊ, Īe ktoĞ, kto zechce
wyjaĞniü wedáug zwyczajowego i dosáownego sensu sáów to, co piszą filozofowie
hermetyĞci, wpadnie w meandry labiryntu, z którego nie bĊdzie potrafiá wyjĞü (…)
(Artefiusz)”.
2. Gdy wydaje siĊ, Īe mowa o substancjach zwyczajnych, o záocie, srebrze i rtĊci,
w rzeczywistoĞci chodzi o coĞ innego, o záoto i rtĊü filozofów (merkuriusz) (…).
3. JeĪeli Īadna wypowiedĨ nie dotyczy tego, czego zdaje siĊ dotyczyü, to przeciwnie, kaĪda wypowiedĨ mówiü bĊdzie zawsze o tym samym. Jak mówi Turba philosophorum: „Wiedzcie, Īe cokolwiek mówimy, wszyscy siĊ ze sobą zgadzamy (…)
jeden objaĞnia to, co drugi ukryá, i ten, kto prawdziwie szuka, potrafi wszystko odkryü” [Eco, 2011, s. 83].

Pomimo szeregu wątpliwoĞci, jakie nasuwają siĊ w ocenie praktyki
alchemicznej, moĪna wskazaü cechy, które bez wzglĊdu na okres historyczny, usytuowanie geograficzne, czy teĪ wskazywane realne bądĨ wyimaginowane cele tej dziaáalnoĞci są wzglĊdnie staáym i powtarzalnym
atrybutem charakteryzującym ten typ aktywnoĞci intelektualnej czáowieka.
Jednym z nich jest poáączenie magicznego stylu myĞlenia z procedurami
quasi-eksperymentalnymi, takim jak na przykáad: analiza ogniem i destylacja, w których wykorzystuje siĊ pierwowzory wspóáczesnych naczyĔ laboratoryjnych – pelikany, alembiki i retorty [Brock, 1999, s. 17]. Wszelakie
przejawy funkcjonowania kultury alchemicznej zawsze miaáy charakter
tajemny i elitarny, ograniczony do wąskiego grona uczestników, w którym
obowiązywaá raczej ethos samotnej pracy niĪ zespoáowego wspóádziaáania,
a ewentualna wymiana intelektualna ograniczona byáa do związku mistrz–
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–uczeĔ. Holistyczny sposób ujmowania rzeczywistoĞci stanowiá podstawĊ
swoistego Ğwiatopoglądu wyznawanego przez alchemików. Z tego punktu
widzenia Ğwiat jest swoiĞcie rozumianym „naczyniem poáączonym”, tym
samym kaĪda skáadowa rzeczywistoĞci odzwierciedla w sobie struktury
„caáoĞci”, a wszelakie zaleĪnoĞci nie są okreĞlane w odwoáaniu do związków przyczynowo-skutkowych, ale przede wszystkim poprzez relacje
„sympatii” i „antypatii”.
Wszystkie te elementy decydują o tym, Īe dziaáalnoĞü alchemiczną naleĪy uznaü za wzorzec – przyjĊtego przez mnie – typu ezoteryczno-elitarnego. W tym przypadku zarówno wiedza, jak i dostĊp do niej byáy
ograniczone do bardzo wąskiego krĊgu ludzi wtajemniczonych. Zbiór interesariuszy praktyki alchemicznej nie byá okreĞlany poprzez powszechne
spoáeczne zapotrzebowanie, chociaĪ niektóre z wytworów prac alchemicznych mogáy znajdowaü uznanie wĞród szerokiego grona odbiorców, co
z czasem doprowadziáo do odseparowania siĊ od alchemii róĪnorodnych
praktyk rzemieĞlniczych, ale takĪe chemii i farmacji.

2.2. Typ elitarno-partycypacyjny
Jedną z cech charakterystycznych ksztaátującego siĊ w XVII wieku nowoĪytnego paradygmatu poznania naukowego byáo nadanie zinstytucjonalizowanego charakteru stylowi uprawiania poznania naukowego. Duchowym ojcem tworzących siĊ towarzystw naukowych byá Francis Bacon,
który symbolicznie powoáaá je do Īycia, tworząc Dom Salomona. Wpáyw
myĞli Bacona byá szczególnie obecny w dziaáaniach Royal Society (zaáoĪonej w 1660 roku), które moĪna uznaü za paradygmatyczny przykáad typu
elitarno-partycypacyjnego. JednakĪe londyĔski oĞrodek nie byá jedynym
miejscem, w którym zaczĊto tworzyü naukĊ w XVII wieku. W 1657 roku
we Florencji pod egidą rodu Medyceuszy powstaáa Accademia del Ciemento, a w 1666 roku w ParyĪu powoáano do istnienia AkademiĊ Nauk,
nad którą mecenat objąá „Król SáoĔce” Ludwik XIV. Programy tych towarzystw róĪniáy siĊ miĊdzy sobą w wielu punktach, a badania historyków
nauki wskazują na szereg cech, które przesądzają o istnieniu swoistych
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„narodowych stylów” organizacji Īycia naukowego. JednakĪe toĪsamym
dla wszystkich stowarzyszeĔ byáo to, iĪ dziaáaáy pod auspicjami wáadców,
chociaĪ nie zawsze dziĊki ich pieniądzom [Shapin, 2000, s. 117]. Sposób
organizacji i finansowania towarzystw byá róĪnorodny, jednakĪe wszystkim ich czáonkom przyĞwiecaáa jedna fundamentalna zasada, która gáosiáa,
Īe nauka musi byü uprawiana w sposób otwarty, to znaczy intersubiektywnie sprawdzalny i kontrolowany przez badania eksperymentalne. Wiedza
naukowa, chociaĪ tworzona przez elitĊ ówczesnego spoáeczeĔstwa, miaáa
byü egalitarna w swojej naturze i uĪyteczna dla dobra caáej ludzkoĞci. „Celem baconowskiego modelu organizacji byáo nie tylko doprowadziü ludzi
do spotkania, ale skáoniü ich do wspóápracy nad zadaniami najwaĪniejszymi dla nauki, tak Īe przypominaáo to bardziej instytut naukowy niĪ nowoĪytne towarzystwa naukowe. (…) Od wysiáków indywidualnych pionierów, jak wyraziá to póĨniej Spart, mówiąc o Royal Society, wolimy poáączone siáy wielu ludzi” [Hall, 1966, s. 225].
Pierwszy statut Królewskiego Towarzystwa LondyĔskiego dla Popierania Wiedzy Przyrodniczej zostaá sformuáowany w 1662 roku. Przymiotnik
„królewski” sugeruje, iĪ byáa to instytucja powoáana do Īycia przez panującego monarchĊ Karola II i dziaáająca pod kierunkiem wáadz paĔstwowych. JednakĪe, jak to stwierdzają badacze dziejów towarzystwa, byáo ono
„królewskim” tylko z nazwy, gdyĪ w najmniejszym stopniu nie finansowaá
go skarb paĔstwa. Byáo to przedsiĊwziĊcie wpáywowych czáonków dworu
królewskiego i arystokracji. To ich zabiegi zadecydowaáy o tym, iĪ udaáo
siĊ pozyskaü dla towarzystwa patronat monarchy [Hall, 1966, s. 231].
Podstawowym czynnikiem ksztaátującym zasady organizacji Royal Society byáo zaáoĪenie o koniecznoĞci podjĊcia zbiorowego wysiáku w celu
dokonywania nowych istotnych odkryü naukowych. Cechą wspólną
wszystkich towarzystw naukowych XVII wieku byáo dowartoĞciowanie
realnie uprawianej praktyki eksperymentalnej i odrzucenie skostniaáego
uniwersyteckiego modelu prowadzenia badaĔ, polegającego przede
wszystkim na komentowaniu i dyskutowaniu klasycznych dzieá. Podstawowym celem badaczy zgromadzonych w Royal Society byáo wspólne
prowadzenie prac laboratoryjnych i dyskutowanie otrzymanych rezultatów
badawczych, a na tej empirycznej bazie zbudowanie caáoĞciowego obrazu
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filozofii naturalnej [Shapin, 2000, s. 117]. O intelektualnej sile towarzystwa decydowaáa grupa osób, o której moĪna bez wiĊkszego báĊdu powiedzieü, iĪ byli luminarzami nowoĪytnego paradygmatu poznania. WĞród
nich moĪna wymieniü Boyle’a, Hooka, Wrena, Oldenburga i wielu innych.
Grupa ta stanowiáa swoisty twardy rdzeĔ naukowego kolektywu towarzystwa. CaáoĞci tej spoáecznoĞci naukowej dopeániaáa – bardzo istotna dla
zasad funkcjonowania towarzystwa – grupa widzów, osób zainteresowanych postĊpami filozofii naturalnej. Rekrutowaáa siĊ ona z dworzan –
w wiĊkszoĞci wypadków dyletantów i osób podąĪających za ówczesną
modą, jaką byáo zainteresowanie filozofią naturalną. Dlatego teĪ początkowy entuzjazm dla dziaáaĔ towarzystwa z czasem osáabá [Wood, 1980,
s. 1]. MoĪna wskazaü w ramach tej spoáecznoĞci dwie grupy: badaczy,
którzy decydowali o kierunkach prowadzonych badaĔ i stosowanych metodach, i widzów, których rola sprowadzaáa siĊ do biernego obserwowania
poczynaĔ naukowców.
Podsumowując, naleĪy stwierdziü, Īe zapoczątkowana w XVII stuleciu
dziaáalnoĞü towarzystw naukowych speániaáa dwa wyróĪnione w zaáoĪonej
typologii kryteria. Z jednej strony – grupĊ badaczy stanowiáa swoiĞcie
rozumiana „elita intelektualna”, która decydowaáa o stylu prowadzenia
badaĔ naukowych, z drugiej zaĞ – w przeciwieĔstwie do podejĞcia alchemików grupa ta staraáa siĊ pozyskaü jak najwiĊksze grono odbiorców,
którzy poprzez uczestnictwo i obserwowanie prowadzonych eksperymentów gwarantowali moĪliwoĞü powszechnej partycypacji w dziaáalnoĞci
naukowej. MoĪna stwierdziü, Īe gromadzona przez Boyle’a i jego nastĊpców wiedza z zakresu historii naturalnej oraz model jej upowszechniania
moĪe zostaü uznana za pierwowzór wspóáczesnych projektów powszechnego dostĊpu do wiedzy, takich jak np. Wikipedia [Kazibut, 2012, s. 178].

2.3. Typ egalitarny, partycypacyjno-otwarty
W przekonaniu wielu apologetów idei „otwartej nauki” podstawowym
warunkiem dalszego rozwoju cywilizacyjnego ludzkoĞci jest wprowadzenie w Īycie postulatu nieograniczonego i powszechnego dostĊpu do wie-
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dzy naukowej. Wiele Ğrodowisk deklaruje koniecznoĞü podjĊcia dziaáaĔ
instytucjonalnych o charakterze miĊdzynarodowym, tworzących podstawy
formalne dla realizowania programu otwartej nauki. NaleĪy stwierdziü, Īe
na początku XXI wieku Ğrodowisko naukowe zintensyfikowaáo w tym
kontekĞcie swoje dziaáania. Przykáadem takim są swoiste manifesty
„otwartej nauki”, na przykáad deklaracja budapeszteĔska (14 lutego 2002)
i deklaracja berliĔska (22 paĨdziernika 2003). Znamienne dla wszystkich
tego typu deklaracji programowych jest wyraĪanie przekonania, iĪ wspóáczesna nauka (naukowcy) stoi przed niespotykaną dotąd w dziejach ludzkoĞci szansą zrealizowania swoistego ethosu poznania naukowego. Za
sprawą zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych
wspóáczeĞni naukowcy mają wiĊkszą moĪliwoĞü realizowania fundamentalnej wartoĞci dyskursu naukowego, jaką jest swobodna wymiany myĞli.
Ponadto technologie te pozwalają badaczom na konfrontowanie rezultatów
swoich prac i ich dystrybuowanie w ramach zarówno Ğrodowiska naukowego, jak i szerokiej publicznoĞci.
Cechą wszelakiego typu manifestów jest ich ideowy charakter, przesądzający o tym, Īe „materializują siĊ” one w róĪnorodnej postaci za sprawą
inicjatyw, które wskazane ideaáy mają wprowadzaü w Īycie. Wydaje siĊ,
Īe dobrym przykáadem realizacji tego programu jest stworzenie bibliotek
cyfrowy. Jedną z najstarszych jest powstaáy w 1971 roku Projekt Gutenberg, w ramach którego udostĊpniane jest prawie 30 000 ksiąĪek. Inny
przykáad to Google Book Search, który jest aktualnie najwiĊkszym cyfrowym zbiorem publikacji. MoĪna takĪe wskazaü duĪe przedsiĊwziĊcia,
w ramach których tworzy siĊ repozytoria w formule „otwartego dostĊpu”.
Najpowszechniej rozpoznawalne są: Arxiv.org, CogPrints, CERN Document Server – dwa pierwsze ze wskazanych inicjatyw są swoistymi pionierami ruchu „otwartej nauki”. MoĪna zaryzykowaü stwierdzenie, Īe otwarte
repozytoria są najpowszechniej wykorzystywanym typem partycypacji
naukowców i nienaukowców w formule „otwartego dostĊpu”. W toku
rozwoju ruchu Open Access uksztaátowaáy siĊ dwie podstawowe metody
udostĊpniania artykuáów w wolnym dostĊpie, które nazwane zostaáy odpowiednio záota i zielona droga otwartego dostĊpu. Droga záota polega na
opublikowaniu artykuáu w recenzowanym czasopiĞmie Open Access,
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a droga zielona na umieszczeniu tekstu w otwartym repozytorium
[Hofmokl, Tarkowski, Bednarek-Michalska, Siewicz, Szprot, 2009, s. 22].
JednakĪe wskazana formuáa nie wyczerpuje spektrum dziaáaĔ podejmowanych w ramach ruchu „otwartej nauki”. TĊ róĪnorodnoĞü inicjatyw
moĪna usystematyzowaü poprzez wskazanie piĊciu stylów myĞlenia. Są to
podejĞcia: demokratyczne, pragmatyczne, infrastrukturalne, upubliczniające i parametryzujące [Fecher, Friesike, 2013, s. 1].
Gáównym zaáoĪeniem podejĞcia „upubliczniającego” jest przekonanie,
Īe wiedza naukowa musi byü dostĊpna dla jak najszerszej publicznoĞci.
W celu zrealizowania tego postulatu podejmuje siĊ dziaáania, które z jednej
strony mają doprowadziü do wiĊkszej poĞredniej i bezpoĞredniej partycypacji „nie-ekspertów” w procesie tworzenia wiedzy oraz z drugiej strony
do zwiĊkszenia absorpcji wiedzy naukowej wĞród „nie-ekspertów”. Biorąc
pod uwagĊ stopieĔ wyspecjalizowania wspóáczesnej praktyki badawczej
nauk przyrodniczych, hasáo to wydaje siĊ wrĊcz naiwne. Jednak osobnym
problemem jest to, na ile jest ono realizowalne. Wskazuje siĊ, iĪ przykáadem takiej partycypacji mogą byü projekty, które wáączają w realizacjĊ
danego programu badawczego „nie-ekspertów” poprzez wykorzystywanie
mocy obliczeniowej ich prywatnych komputerów. Zatem rola „nieeksperta” sprowadza siĊ do zadania gromadzenia danych empirycznych za
pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Z caáą pewnoĞcią postulat upowszechniania wiedzy o rezultatach prac badawczych jest
mniej kontrowersyjny i áatwiejszy w realizacji. Rozwojowi nauk przyrodniczych praktycznie zawsze towarzyszyáo istnienie grona entuzjastów wiedzy naukowej, którzy wspóáczeĞnie mają peániü funkcjĊ poĞredniczącą
w procesie jej upowszechniania. NaleĪy podkreĞliü, Īe funkcja ta nie ma
jednoznacznie charakteru popularyzatorskiego, gdyĪ káadzie siĊ raczej
w tym ujĊciu nacisk na ksztaátowanie przystĊpniejszego dla laika obrazu
poznania naukowego. Zakáada siĊ, Īe badacze, wykorzystując wspóáczesne
kanaáy komunikacyjne, na przykáad portale spoáecznoĞciowe, mogą bezpoĞrednio i na bieĪąco informowaü, a takĪe komentowaü przebieg prac badawczych oraz otrzymywane w ramach nich wyniki [Fecher, Friesike,
2013, s. 1–2]. Z tym sposobem myĞlenia o idei „otwartej nauki” silnie jest
związane podejĞcie „demokratyzujące”. W tym przypadku nie chodzi tylko
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o sprawną komunikacjĊ pomiĊdzy „Ğwiatem nauki” a „Ğwiatem laików”.
Adresatami tutaj są naukowcy, obywatele i politycy. Celem jest stworzenie
systemu ekonomiczno-politycznego, który bĊdzie znosiá bariery w dostĊpie
do wiedzy naukowej, przede wszystkim poprzez zagwarantowanie kaĪdemu obywatelowi moĪliwoĞci korzystania z bezpáatnej edukacji na poziomie uniwersyteckim. JednakĪe propagatorzy tego podejĞcia koncentrują siĊ
bardziej na podkreĞlaniu roli narzĊdzi sáuĪących do upowszechniania rezultatów prac badawczych niĪ na procesie ksztaátowania Ğwiadomego odbiorcy wiedzy naukowej. Byü moĪe ten aspekt jest w wiĊkszym stopniu
obecny w podejĞciu „upubliczniającym”. Akcenty w tym przypadku przesuniĊte są w stronĊ kreowania procedur nieograniczonego dostĊpu do danych empirycznych oraz systemu nieodpáatnej dystrybucji czasopism
i publikacji naukowych. Z kolei w przypadku podejĞcia „pragmatycznego”
gáównymi uczestnikami są naukowcy. U jego podstawy leĪy przekonanie,
Īe dynamiczny rozwój wiedzy naukowej w wiĊkszym stopniu warunkowany jest poprzez umiejĊtnoĞü wspóápracy naukowców niĪ poprzez ich rywalizacjĊ. Zatem celem jest zwiĊkszenie moĪliwoĞci transferu zarówno myĞli,
jak i rezultatów prac, pomiĊdzy poszczególnymi oĞrodkami badawczymi.
W tym kontekĞcie znajdują swoje zastosowania równieĪ narzĊdzia otwartego dostĊpu zarówno do danych, jak i do literatury [Fecher, Friesike,
2013, s. 3-4]. W tym przypadku zastosowanie tych zabiegów ma doprowadziü do powstania swoistego efektu domina, który bĊdzie skutkowaá stworzeniem sieci intelektualnych interakcji, a efekt „burzy mózgów” ma
dawaü podstawy do zwiĊkszenia innowacyjnoĞci programów badawczych.
MoĪna stwierdziü, iĪ podejĞcie to ĞciĞle koresponduje z kolejnym sposobem konceptualizacji idei „otwartej nauki”, jakim jest ujĊcie „infrastrukturalne”. W literaturze z zakresu naukoznawstwa, historii nauki czy filozofii
i socjologii nauki, niejednokrotnie podkreĞla siĊ niebagatelne znaczenie,
jakie ma odpowiednie wyposaĪenie laboratoriów dla osiągniĊcia wymiernych rezultatów poznawczych. W ramach podejĞcia „infrastrukturalnego”
zwraca siĊ wáaĞnie uwagĊ na ten skáadnik praktyki badawczej, gáosząc
tezĊ, iĪ swobodny dostĊp do narzĊdzi, wspóáczeĞnie przede wszystkim
informatycznych, decyduje o osiągniĊciu sukcesu. Dlatego teĪ naleĪy zintensyfikowaü wysiáki prowadzące do tworzenia teleinformatycznych plat-

2014Ͳ12Ͳ02

456

RADOSàAW KAZIBUT

form badawczych, w ramach których naukowcy mogą koncentrowaü rozproszone w róĪnych oĞrodkach zasoby intelektualne i materialne – wspomagając siĊ narzĊdziami i aplikacjami do obliczeĔ rozproszonych oraz
dyskutując na specjalistycznych forach internetowych [Fecher, Friesike,
2013, s. 4–5]. PodkreĞlany w ujĊciu „infrastrukturalnym” kontekst technologiczny jest symptomatyczny dla wszystkich sposobów wdraĪania postulatów „otwartej nauki”. Znaczenie uwikáania technologicznego jest szczególnie zauwaĪalne w odniesieniu do dyskusji nad formami oceny wartoĞci
rezultatów prac badawczych. Tym samym problem parametryzacji zostaje
równieĪ postawiony w obrĊbie refleksji nad sposobami realizowania idei
„otwartej nauki”, a nabiera on szczególnego znaczenia w kontekĞcie finansowania prac badawczych. Stworzenie transparentnego, obiektywnego,
sprawiedliwego i wydajnego sytemu oceny dorobku naukowego zarówno
zespoáów, jak i indywidualnych naukowców ma byü podstawą wáaĞciwej
dystrybucji Ğrodków niezbĊdnych do prowadzenia badaĔ [Fecher, Friesike,
2013, s. 5–6].
Pomimo iĪ szereg postulatów formuáowanych w obrĊbie dyskusji nad
ideą „otwartej nauki” sprawia wraĪenie utopijnych, a przekonanie o tym,
Īe proponowane rozwiązania są panaceum na wszystkie bolączki wspóáczesnej nauki moĪe byü naiwne, naleĪy przyznaü, Īe tworzy siĊ na naszych
oczach nowy sposób organizacji Īycia naukowego. Forma ta w niespotykany dotąd sposób umoĪliwia realizacjĊ fundamentalnej zasady poznania
naukowego, jaką jest intersubiektywna sprawdzalnoĞü i komunikowalnoĞü
wiedzy naukowej.

3. Formy organizacji badaĔ eksperymentalnych
jako typy organizacji uczącej siĊ
SądzĊ, Īe nie jest kwestią dyskusyjną to, iĪ zarówno w przypadku badaĔ eksperymentalnych, jak i „organizacji uczących siĊ” centralną rolĊ
ogrywają dziaáania prowadzące do wytwarzania, przetwarzania i aplikowania wiedzy. Problematycznym natomiast jest to, czy na gruncie tych
aktywnoĞci pojĊcie wiedzy jest w ten sam sposób rozumiane. JednakĪe,
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pomimo róĪnic w sposobie operowania pojĊciem „wiedzy”, naleĪy zwróciü
uwagĊ, Īe zarówno w praktyce eksperymentalnej nauk laboratoryjnych, jak
i w organizacjach uczących siĊ celem jest generowanie w wiĊkszym stopniu wiedzy, która bĊdzie definiowana w kategoriach pragmatycznych.
W związku z tym moĪna przedstawiü do dyskusji nastĊpujące problem: na
ile pojĊcia wypracowane na gruncie refleksji nad „organizacjami uczącymi
siĊ” znajdują swoje odwzorowania w sposobach organizacji badaĔ eksperymentalnych? Intuicyjnie wydaje siĊ byü uzasadniona teza, Īe formy organizacji prac badawczych w ramach nauk laboratoryjnych muszą wykazywaü symptomatyczne cechy organizacji opartych na wiedzy.

3.1. Definicje pojĊcia „organizacji uczącej siĊ”
CharakterystykĊ pojĊcia „organizacji uczącej siĊ” przeprowadzĊ na
podstawie pracy Organizacje uczące siĊ. Model dla administracji publicznej [Olejczak, 2012]. W publikacji tej zostaáy przedstawione swoiste badania naukometryczne, polegające na przeanalizowaniu pojĊcia „organizacji
uczącej siĊ” opartego na dwudziestu piĊciu definicjach tej kategorii sformuáowanych w literaturze przedmiotu. Na podstawie tych badaĔ wskazano
piĊü powtarzających siĊ motywów w sposobach definiowania tego pojĊcia
[Olejczak, 2012, s. 83].
W 56% definicji pojĊcie „organizacji uczącej siĊ” jest charakteryzowane poprzez odniesienie do „pracowników” takiej struktury. Wskazuje siĊ
potrzebĊ poáoĪenia nacisku na indywidualny rozwój intelektualny wszystkich czáonków organizacji. Ich zadaniem jest nabywanie kompetencji kreatywnego i kolektywnego myĞlenia nastawionego na realizacjĊ okreĞlonego
w organizacji celu. W efekcie tego pracownicy poszerzają swoje perspektywy poznawcze i zwiĊkszają innowacyjnoĞü w podejĞciu do problemów, jakie
napotykają w ramach praktyki, a takĪe uzyskują ĞwiadomoĞü potrzeby nieprzerwanego pogáĊbiania swojej wiedzy. W przytáaczającej wiĊkszoĞci –
w 80% definicji – „organizacja ucząca siĊ” jest traktowana jako swoisty
„Īywy organizm”. Jej cechą charakterystyczną jest zdolnoĞü do adaptacji
i ewoluowania struktur. MoĪna powiedzieü, Īe proces „uczenia siĊ przez
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organizacjĊ” jest analogonem pozyskiwania, przeksztaácania i emitowania
energii przez Īywy organizm, przy czym pokarmem jest tu „wiedza”.
W oczywisty sposób stopieĔ maksymalizowania tej zdolnoĞci, wyraĪający
siĊ w racjonalnym wykorzystywaniu wiedzy, przesądza o tym, iĪ organizacja bĊdzie osiągaü jak najwyĪszą sprawnoĞü w dziaáaniu, a w okreĞlonych
kontekstach przewagĊ konkurencyjną. „ZdolnoĞü do zmiany” jest motywem, który przywoáywany jest w 60% definicji pojĊcia „organizacji uczącej siĊ”. DojrzaáoĞü kultury organizacyjnej wynika miĊdzy innymi ze
wspóáczynnika jej gotowoĞci do ciągáego i permanentnego pozyskiwania
wiedzy, nowych umiejĊtnoĞci i kompetencji. Umieszczenie u podstawy
dziaáalnoĞci „organizacji uczącej siĊ” koncepcji „ciągáego uczenia siĊ” ma
doprowadziü do wzrostu innowacyjnoĞci danej organizacji, a nastawienie
na „krytyczne myĞlenie” – umoĪliwiaü jej pracownikom antycypowanie
koniecznoĞci zmian. WĞród 24% definicji wskazuje siĊ na to, Īe w „organizacjach uczących siĊ” powinien byü poáoĪony nacisk na doskonalenie
procesu pozyskiwania, przetwarzania i upowszechniania wiedzy, przy
jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiĊdzy poszczególnymi moduáami procesu. Ostatnim zauwaĪonym motywem – obecnym w 36% definicji – jest kolektywny sposób funkcjonowania „organizacji uczącej siĊ”.
W przedstawionym Ğwietle struktura organizacji uczącej siĊ okreĞlona jest
poprzez sprzĊĪenie zwrotne trzech komponentów, którymi są: interakcje
i rozmowy pomiĊdzy czáonkami zespoáu, umiejĊtnoĞü analizowania i rozwiązywania problemów z róĪnych perspektyw oraz zdolnoĞü do krytycznego i nieschematycznego myĞlenia [Olejczak, 2012, s. 83–85].

3.2. Typ elitarno-ezoteryczny – alchemia a organizacja ucząca siĊ
Hermetyczny kontekst praktyki alchemicznej zasadniczo ogranicza
(a w przekonaniu wielu badaczy wáaĞciwie uniemoĪliwia) moĪliwoĞü racjonalnej rekonstrukcji tego typu intelektualnej dziaáalnoĞci czáowieka.
Analogicznie rzecz siĊ ma do próby spojrzenia na prace alchemików przez
pryzmat pojĊü wygenerowanych na gruncie rozwaĪaĔ nad „organizacją
uczącą siĊ”. Pierwsza trudnoĞü ujawnia siĊ juĪ w kontekĞcie pojĊcia pra-
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cownika. Ze wzglĊdu na fakt, iĪ wiedza alchemiczna skierowana byáa do
wąskiego grona wtajemniczonych – przy czym kryterium „wtajemniczenia” jest w tym przypadku caákowicie nieostre i niedookreĞlone – kaĪdy
adept alchemii musiaá samotnie „przedzieraü siĊ” i interpretowaü teksty
hermetyczne. Zatem jedyną formą zdobywania wiedzy byáa praca indywidualna z tekstem (co samo w sobie nie jest niczym niezwykáym) i wykonywane na tej podstawie próby eksperymentalne. „UczeĔ alchemika” mógá
równieĪ czerpaü wiedzĊ bezpoĞrednio od swojego mistrza, w tym przypadku przede wszystkim byáa to „wiedza jak”, bądĨ mógá liczyü na akt iluminacji. Relacja mistrz–uczeĔ znalazáa swoje racjonalne rozwiniĊcie w kontekĞcie egzoterycznym alchemii, a w szczególnoĞci w ramach praktyki
rzemieĞlniczej i procedurach przyjmowania do cechu. W pozostaáych
przypadkach iluminacji i interpretacji tekstu hermetycznego niewiele moĪna powiedzieü o mechanizmach rozwoju intelektualnego „pracowników”
warsztatów alchemicznych. Analogiczne ograniczenia moĪna wskazaü
w odniesieniu do pojĊcia „kolektywnoĞci”. Wspólnota w alchemii miaáa
wymiar przede wszystkim duchowy i w pewnym sensie moĪe byü ujmowana jako zbiorowoĞü ludzi przyjmujących dany model myĞlenia i podejmujących okreĞlone dziaáania nastawione na realizacjĊ celu. JednakĪe
realne wspóádziaáanie i wymiana intelektualna byáa ograniczona poprzez
stosowanie zasady dyskrecji. W konsekwencji nie moĪna powiedzieü, Īe
w tradycji alchemicznej istniaáa w materialnym wymiarze jakaĞ forma
organizacji badaĔ, chociaĪ, paradoksalnie, doskonale do opisu tej dziaáalnoĞci pasuje metafora „Īywego organizmu” – ze wzglĊdu na holistyczny
Ğwiatopogląd wyznawany przez alchemików. W tym sensie Ğwiat przyrody, indywidualna jDĨĔ i wspólnota duchowa praktyków alchemii tworzyáy
swoistą homeostazĊ i inteligencjĊ zbiorową w wymiarze ponadĞwiadomoĞciowym. Rezultatem pracy alchemików byáa wiedza okreĞlonego typu
wytwarzana w swoistym indukcyjno-empirycznym procesie wiedzotwórczym. JednakĪe w przypadków wiĊkszoĞci byáa to wiedza spekulatywna.
W niewielkim stopniu zauwaĪalna jest wiedza, którą z dzisiejszej perspektywy uznalibyĞmy za wiedzĊ quasi-naukową. Trudno zaprzeczyü temu, Īe
ten ezoteryczny model doprowadziá do wygenerowania pewnej bazy wiedzy faktualnej na temat podstawowych wáasnoĞci niektórych soli, kwasów,
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aáunów i metali. JednakĪe w Ğwietle krytyki tradycji alchemicznej, dokonanej miĊdzy innymi przez Roberta Boyle’a, moĪna stwierdziü, Īe alchemicy nie wypracowali dojrzaáych metodologicznie procedur przetwarzania
i upowszechniania wiedzy. Wynikaáo to, byü moĪe z tego, Īe zabrakáo im
„krytycyzmu”, który pozwoliáby na odrzucenie zaáoĪeĔ doktryny alchemicznej ufundowanej na „teorii Īywioáów” Arystotelesa.

3.3. Typ elitarno-partycypacyjny:
XVII-wieczne „organizacje uczące siĊ”
O „sukcesie naukowym” towarzystw naukowych przesądziá talent, pomysáowoĞü i zaangaĪowanie w prace badawcze ich czáonków. Mówiąc
„jĊzykiem” zarządzania wiedzą – byli to ówczeĞni pracownicy wiedzy. Te
wspólnoty badawcze rekrutowaáy siĊ z ludzi, dla których zdobywanie wiedzy byáo najwyĪszą wartoĞcią. Tym samym nie potrzebowali Īadnej formy
„motywacji organizacyjnej”, która wpáywaáa na ich gotowoĞü do tworzenia, przetwarzania i upowszechniania wiedzy. W tym okresie wykrystalizowaá siĊ wraz z nowoĪytnym paradygmatem poznania naukowego ethos
naukowca. Wszystkie elementy, na jakie zwracają uwagĊ reflektujący nad
praktyką „organizacji uczącej siĊ”, znajdują swoje odzwierciedlenie
w systemie wartoĞci, jaki przyĞwieca rozwojowi nauki od XVII wieku.
Kreatywne myĞlenie, myĞlenie w szerokiej perspektywie, czy ĞwiadomoĞü
wartoĞci uczenia siĊ – są cechami mentalnoĞci zarówno luminarzy nauki,
jak i anonimowych jej „wyrobników”. MoĪna powiedzieü, iĪ „sukces nauki” nie byáby moĪliwy, gdyby nie szczególne kompetencje i predyspozycje ludzi, którzy podejmowali siĊ (podejmują siĊ) prac badawczych.
W ramach aktywnoĞci towarzystw naukowych zostaáa wypracowana równowaga pomiĊdzy krytycznym myĞleniem, czyli nastawieniem na prowadzenie sporu, a kolektywnym myĞleniem i dziaáaniem, którego ukoronowaniem byáo realizowanie okreĞlonych celów poznawczych. W tym sensie
towarzystwa naukowe (swoiste ucieleĞnienie i hipostaza poznania i praktyki naukowej) mogą byü ujmowane jak organizacje posiadające zdolnoĞü
samostrukturyzacji, kreowania relacji referencji, a takĪe operujące „zbio-
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rową pamiĊcią”. W efekcie byáy one organizacjami, w których proces
tworzenia wiedzy zostaá nie tylko zaprojektowany, ale przede wszystkim
doprowadzony do „doskonaáoĞci”. Oprócz kreatywnego i krytycznego
myĞlenia oraz wspólnotowego sposobu okreĞlania celów badawczych,
w towarzystwach naukowych wypracowano model upowszechniania wiedzy naukowej, ponadto okreĞlono linie demarkacyjne pomiĊdzy wiedzą
uĪyteczną (naukową), a wiedzą bezwartoĞciową (nienaukową). Przyglądając siĊ dziejom praktyki badawczej nauk przyrodniczych z perspektywy
metodologicznej, moĪna wskazywaü szereg przykáadów áamania deklarowanych zasad organizujących Īycie badawcze i gwarantujących postĊp
w rozwoju wiedzy. Charakterystyczna jest ciągáa dynamika procesu wiedzotwórczego. JednoczeĞnie rozwijane są róĪne strategie w podejĞciu do
okreĞlonego problemu. MoĪna powiedzieü, Īe wykazywanie gotowoĞci do
zmiany jest równie istotnym skáadnikiem praktyki badawczej nauk laboratoryjnych, jak i uporczywe trwanie przy przyjĊtych zaáoĪeniach. Swoisty
pluralizm metodologiczny i epistemologiczny oraz brak dogmatyzmu,
stosowany takĪe do fundamentalnych zasad, jest dowodem na to, Īe towarzystwa naukowe są „organizacjami opartymi na wiedzy”.

3.4. „Organizacja ucząca siĊ” oparta na ideach otwartej nauki
Jednoznacznie naleĪy stwierdziü, iĪ uksztaátowany w XVII stuleciu
nowoĪytny paradygmat poznania naukowego okreĞla takĪe wspóáczesne
ramy praktyki badawczej nauk przyrodniczych. Tym samym wszystkie
elementy skáadające siĊ na strukturĊ „organizacji uczącej siĊ”, które moĪna
byáo odnaleĨü w typie elitarno-partycypacyjnym, mają równieĪ swoje odzwierciedlenie w modelu poznania naukowego opartego na ideach „otwartej nauki”. MoĪna powiedzieü, iĪ wszystkie wskazywane skáadniki „organizacji uczącej siĊ” realizowane są w jeszcze wiĊkszym natĊĪeniu. We
wspóáczesnej nauce nastawienie na innowacyjnoĞü decyduje o tym, Īe
„gotowoĞü do zmiany i ciągáego uczenia siĊ” jest cechą charakteryzującą
wspóáczesnych przyrodników. Takie aksjologiczne zaplecze wyznacza
swoisty ethos nauki. MiĊdzy innymi za sprawą rewolucji teleinformatycz-
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nej nauka „demokratyzuje siĊ” zarówno w tym sensie, iĪ w niespotykanym
dotąd stopniu jest przedsiĊwziĊciem spoáecznym w wymiarze kolektywu
badawczego, jak i w upowszechnianiu wiedzy naukowej. U swojego zarania – w XVII wieku – byáa tworzona przez relatywnie wąską grupĊ uczonych. W koncepcji „spoáeczeĔstwa opartego na wiedzy” dostĊp do wiedzy
naukowej zarówno dla jej twórca, jak i odbiorca nie jest wyznaczony poprzez cenzus spoáeczny, na przykáad urodzenia, ale jest okreĞlony stopniem
wiedzy i kompetencji danej osoby. Pomijając róĪnego typu spoáeczno-polityczne ograniczenia, wspóáczesna praktyka badawcza jest potencjalnie
„na wyciągniĊcie rĊki” dla kaĪdego Ğwiadomego obywatela. OdrĊbnym
problemem jest to, Īe wysoki stopieĔ specjalizacji wiedzy naukowej stawia
przed adeptami danej dyscypliny coraz wiĊksze wymagania. Niemniej
jednak wspóáczesne badania laboratoryjne mogą byü ujmowane jako przykáad „organizacji uczącej siĊ”, przybierającej postaü samouprawomocniającej siĊ struktury, w której wraz z elementami wyodrĊbnionymi przez
Hackinga – materialnymi, intelektualnymi i rezultatami – w relacji sprzĊĪenia zwrotnego pozostają równieĪ interakcje miĊdzy pracownikami organizacji a interesariuszami, krytycyzm i autorefleksyjnoĞü w myĞleniu oraz
umiejĊtnoĞü patrzenia na problemy badawcze z róĪnych perspektyw.

4. Podsumowanie
Jak to stwierdziáem wczeĞniej, teza, Īe formy organizacji badaĔ eksperymentalnych speániają model przyjĊty przez teoretyków refleksji nad pojĊciem „organizacji uczącej siĊ”, wydaje siĊ byü intuicyjnie bardzo uzasadniona. Przeprowadzone rozwaĪania pokazaáy, Īe takie postawy, jak
krytyczne myĞlenie, otwarcie na proces zmiany, umiejĊtnoĞü kontekstowego rozwiązywania problemów oraz pozostaáe pojĊcia podkreĞlane w definicjach „organizacji uczącej siĊ”, mają swoje konkretyzacje w dziejach
ewolucji struktur systematyzujących prace laboratoryjno-eksperymentalne.
WątpliwoĞci moĪe budziü, czy narzucająca siĊ analogia nie wynika z tego,
iĪ mimo wszystko wyróĪniane cechy „organizacji uczącej siĊ” są w duĪym
stopniu metaforycznymi pojĊciami mającymi bardzo nieostre znaczenie.
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Czy „kreatywne myĞlenie”, które dostrzegamy w dziaáaniach naukowców,
jest tym samym „kreatywnym myĞleniem”, jakiego oczekuje siĊ od pracowników korporacji? Zmierzam do tego, Īe na poziomie duĪej ogólnoĞci
wskazane podobieĔstwa są bardzo silne, jednak dopiero szczegóáowe analizy pozwoliáyby jednoznacznie odpowiedzieü na pytanie, czy są to analogie, u podstawy których leĪą tylko intuicyjnie uchwycone asocjacje, czy
teĪ zachodzi gáĊbokie podobieĔstwo pomiĊdzy algorytmami decyzyjnymi
stosowanymi w korporacjach a reguáami prowadzenia badaĔ laboratoryjnych. JeĪeli rezultat takich analiz bĊdzie pozytywny, to moĪna zapytaü, czy
nauka nie byáaby tworzona „bardziej wydajnie”, gdyby stosowaü do jej
uprawiania mechanizmy wskazywane przez specjalistów od zarządzania.
MoĪe naleĪy zaszczepiü metodologiczne wzorce uprawiania praktyki badawczej nauk laboratoryjnych na gruncie dziaáalnoĞci koncernów i korporacji? OczywiĞcie moĪliwa jest takĪe hybrydyzacja reguá charakterystycznych i specyficznych dla obu praktyk.
Pomimo szeregu wątpliwoĞci i ograniczeĔ natury metodologicznej,
związanych przede wszystkim z interdyscyplinarnym charakterem rozwaĪaĔ nad pojĊciem „organizacji uczącej siĊ”, naleĪy stwierdziü, iĪ zastosowanie tych narzĊdzi w obrĊbie naukoznawstwa moĪe byü páodnym heurystycznie zabiegiem, który pozwoli na gáĊbsze rozumienie mechanizmów
rządzących procesami organizacji Īycia naukowego.
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Forms of Scientific Organizations in Light of the Definition
of a “Learning Organization”
ABSTRACT. Contemporary studies in the sciences, in particular in the laboratory sciences, are conducted by entire teams that are composed of scientists, engineers and
technicians. Competent management of such organizations largely determines the
success of research. In this article an attempt is made to analyze the evolution of the
organization of laboratory science research within a framework that was developed by
discussing the subject of a “learning organization”.
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