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Dwutygodniowy Biuletyn Informacyjny.  
Zapraszamy do zgłaszania informacji na podany wyżej adres.  

AAAS I DÆDALUS  

Założona w 1780 roku Amerykańska Akademia Sztuki 
i Nauki (American Academy of Arts and Sciences, 
AAAS, https://tiny.pl/9gpv6) jest stowarzyszeniem 
prowadzącym niezależne badania w wielu dyscypli-
nach. Wyniki badań i eseje renomowanych autorów 
publikowano do 1955 roku w materiałach (Procee-
dings of the AAAS, 85 tomów), a potem w periodyku 
Dædalus, prezentującym zagadnienia globalne o zna-
czeniu publicznym. Dædalus od 1958 r. jest kwartal-
nikiem, od tego roku jest dostępny w formule otwar-
tego dostępu (https://tiny.pl/9gp3b).  

Ostatni numer Dædalusa przynosi interesujący tekst 
Some Costs & Benefits of Cost-Benefit Analysis 
(https://tiny.pl/9glht). Przewrotny tekst dotyczy 
kosztów i korzyści ekonomicznie rozumianej analizy 
kosztów i korzyści. Autor, C.R.Sunstein, autorytet o 
szerokim doświadczeniu podjął problem fundamen-
talny. Kontekst publiczny jest aktualny w naszych re-
aliach poszukiwania złotego środka między uzasad-
nianiem kosztów ekonomicznymi korzyściami i 
względami ideowymi opartymi na dogmatach, intui-
cji, preferencjach politycznych lub sile grup interesu. 

NBP  

Narodowy Bank Polski prowadzi badania dotyczące 
wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków. W 
szczególności, NBP uczestniczy w cyklicznym między-
narodowym badaniu kompetencji i wiedzy finanso-
wej dorosłych (edycje 2015 i 2019), organizowanym 
przez Międzynarodową Sieć ds. Edukacji Finansowej 
(International Network on Financial Education, INFE) 
funkcjonującą w ramach Organizacji Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju (OECD).  

Badania (https://tiny.pl/9glhk) pozwalają oceniać 
edukację ekonomicznej i finansowej w Polsce i do-
stosować ją do potrzeb różnych grup społecznych. 
Badane są różne grupy społeczne: dzieci i młodzież 
(edycje 2014 i 2018), studenci (2016) oraz dorośli 
(edycje 2012, 2015 i 2020). Pytania dotyczą m.in. 
wiedzy i jej postrzegania, oczekiwań, postaw i zacho-
wań, oraz stosunku do przedsiębiorczości.  

Okazuje się, że w 2020 r. mniej niż 10% Polaków oce-
niało swoją wiedzę w tym obszarze jako dużą lub 
bardzo dużą, a prawie 45% jako bardzo małą lub ra-
czej małą. Warto dokładniej poznać te raporty!  

UKRI I OS 

UK Research and Innovation (UKRI) to instytucja 
sponsorowana przez rządowy Departament Biznesu, 
Energii i Strategii Przemysłowej. UKRI m.in. skupia 
siedem dyscyplinarnych rad badawczych, radę Rese-
arch England odpowiedzialną za wspieranie badań i 
wymianę wiedzy w instytucjach akademickich, oraz 
brytyjską agencję innowacji Innovate UK.  

Przed tygodniem po długich konsultacjach UKRI 
przedstawiła brytyjską politykę otwartego dostępu 
(https://tiny.pl/9glqj). M.in. od kwietnia 2022 r. arty-
kuły naukowe muszą być publikowane w czasopi-
śmie o otwartym dostępie, a publikacje publikowane 
w czasopiśmie subskrypcyjnym mają być udostęp-
nione w trybie otwartym w repozytorium w momen-
cie publikacji. Od stycznia 2024 w tym trybie trzeba 
udostępniać monografie za pośrednictwem plat-
formy internetowej lub repozytorium w ciągu maksy-
malnie 12 miesięcy od publikacji. Zdefiniowano rów-
nież akceptowalne wyjątki.  

Mimo, że UKRI zapewnia zwiększone finansowanie w 
(do 46,7 miliona funtów rocznie) na wsparcie wdra-
żania nowych przepisów, koszty tego wdrożenia bu-
dzą w UK niepokój w środowisku akademickim. 

ROYAL SOCIETY I OŚMIORNICA  

Towarzystwo Królewskie (The Royal Society, 
https://royalsociety.org/) skupia wielu najwybitniej-
szych naukowców na świecie (w 2019 liczyło 1600 
członków i 80 noblistów) - jest najstarszą akademią 
naukową. Niezalenie od komunikatów tradycyjnych 
na portalu Towarzystwa prezentowane są także po-
mysły śmiałe. Należy do nich koncepcja oceny publi-
kacji naukowych Octopus (https://science-octo-
pus.org/) - pomyślana jako instrument publicznej 
kontroli kwestionujący system wydawniczy.  

Zestaw połączonych w łańcuchy ośmiu ogniw-wskaź-
ników Octopusa rozróżnia pomysły, metody, groma-
dzenie danych, analizy i zastosowania i jest wspie-
rany elektronicznie. Autorzy definiują miejsce tekstu 
w łańcuchu i biorą pełną odpowiedzialność za treść i 
formatowanie artykułów, recenzje powstają po pu-
blikacji i są upublicznione (są również traktowane jak 
publikacja). System pozwala więc uwzględniać także 
dorobek techników.  

Prezentacje konferencyjne wzbudziły zainteresowa-
nie naukowców (Harvard, MIT) i firm (Mozilla). Stu-
denci informatyki z Imperial College i pracownicy 
Mozilli opracowali też prosty prototyp Octopusa 
(https://science-octopus.org/). 
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