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From ideas to implementations. From ideas to citations. From ideas to
textbooks. And the research publication - where is it?
Research process results in publications, because such is the nature of science: it
cannot exist without the never- ending transparent public discourse, as described by
John Ziman, whose guardians are librarians. But this is not what the society and its
institutions actually expect from science. What they want (or, at least, what they
understand) are implementations – that is, measurable economic effects or at least
social ones. The society is correct to consider ideas indispensable to
implementations, and it has the right to expect, that the domain of academic
knowledge will be codified in textbooks. Is it also correct to think that citations stem
out of ideas? Can we envisage the innovation oriented society, which is somehow
doing without (citable) research publications? What flow of information would there
remain to be managed?

Od pomysłów do wdrożeń. Od pomysłów do cytowań. Od pomysłów do
podręczników akademickich. A gdzie jest publikacja naukowa?
Proces badawczy skutkuje publikacjami, bo taka jest natura nauki: nie istnieje ona
bez niekończącego się transparentnego dyskursu publicznego, który opisał John
Ziman. Bibliotekarze są jego strażnikami. Ale w rzeczywistości nie tego oczekuje od
nauki społeczeństwo i jego instytucje. Oczekują one tego, co są w stanie zrozumieć,
czyli wdrożeń wymiernych ekonomicznie, lub przynajmniej – efektów społecznych.
Społeczeństwo ma rację w swoim mniemaniu, że bez pomysłów nie będzie wdrożeń;
ma także prawo oczekiwać, że korpus wiedzy akademickiej zostanie skodyfikowany
w podręcznikach. Ale czy ma rację sądząc, że cytowania wynikają z pomysłów? Czy
możemy sobie wyobrazić społeczeństwo innowacyjne, które radzi sobie jakoś bez
(cytowalnych) badań naukowych? Jaki obieg informacji pozostałby w nim, by nim
zarządzać?
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