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Słowo wstępu

W epoce gdy najbardziej pożądanym przez odbiorców sposobem przekazu treści jest infotainment (zbitka słów ang. information
i entertainment), gdzie każda informacja powinna mieć również cechy
rozrywki, takie oczekiwanie formułowane jest często pod adresem nauki i prezentacji
jej osiągnięć. Czy zatem wszystkie osiągnięcia muszą być widowiskowe, by wzbudzić zainteresowanie? Nie jest to raczej możliwe, gdyż do wielu odkryć
i rozwiązań dochodzi się w zaciszu laboratoriów,
a zbytni rozgłos i spłycenie znaczenia mógłby wręcz
szkodzić. Natomiast świat nauki powinien mieć
sposób na wypracowanie wabika. Przyjdź, zobacz,
uwierz że to możliwe, potem zdobądź i wykorzystaj
wiedzę, potem zainteresuj się co jeszcze możemy
osiągnąć. Taka forma promocji jest już z powodzeniem stosowana, czy to przy okazji Nocy Naukowców czy Centrum Nauki Kopernik. Nauka podana
w ciekawy sposób, nauka wskazująca na pozytywne
skutki dla ludzi i gospodarki, eksponująca sukcesy,
to przekaz interesujący i przyciągający wielu potencjalnych adeptów.
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Kopernik ma już rok

1 002 812 wizyt w 365 dni – to
wyraz ogromnej popularności, jaką
zdobyło Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie w pierwszym roku
swojej działalności. To sukces filozofii
przekazywania wiedzy w bardzo
Polacy interaktywny sposób.
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Digitalizacja zasobów
bibliotecznych

zobaczysz swój dom

5 listopada 2010 roku, tuż przed godz. 21.00 drzwi
Kopernika otworzyły się po raz pierwszy dla zwiedzających. Na ten moment oczekiwała gigantyczna kolejka, a zwiedzanie trwało do 2.00 w nocy. Od tamtego wieczoru minął rok. W tym czasie próg Kopernika został przekroczony ponad 1 000 000 razy. Mnożyły się także kolejne atrakcje. Uruchomiono Teatr Robotyczny, potem szóstą – ostatnią – wystawę stałą.
Obok Korzeni cywilizacji, Świata w ruchu, Człowieka
i środowiska, Strefy światła i Bzzz pojawiła się RE:generacja. Wiosną otwarte zostało planetarium Niebo Kopernika, a zaraz potem plenerowy Park Odkrywców. W październiku pierwsi badacze weszli do
laboratorium chemicznego.
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Sukcesy studentów

Centrum Nauki
programują najlepiej

i naukowców Politechniki Rzeszowskiej

Kopernik ma już rok

Akademickie Mistrzostwa Europy Środkowej w
Programowaniu Zespołowym w Pradze zdominowali studenci z Polski, którzy zajęli wszystkie miejsca na
podium. Pierwsze miejsce wśród 64 trzyosobowych
zespołów zajęli studenci z Uniwersytetu Warszawskiego,
trzecie miejsce
1
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Nowa biblioteka

6 listopada w ramach obchodów Święta Politechniki Wrocławskiej, odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki. Będzie to zintegrowany cyfrowy
kompleks różnorodnych ośrodków informacyjnych
oraz naukowo-badawczych. Z zasobów będą korzystali nie tylko studenci, ale także naukowcy, przedsiębiorstwa i specjaliści z przemysłu związanego ze
sferą B+R. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka”.

Rzeszowska Grupa IT, która działa przy Kole
Naukowym Elektroniki i Technologii Informacyjnych Politechniki Rzeszowskiej jest jedyną w województwie podkarpackim, która zyskała akceptację firmy Microsoft i będzie prowadzić zajęcia
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te o wysokim stopniu zanieczyszczenia i te, które są słabo zanieczyszczone i mogą być odprowadzone bezpośrednio do odbiorników). Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska szczyci się ponad trzydziestoma patentami i zgłoszeniami patentowymi.

Uniwersytet Gdański
zbada migracje

Fundusz Wyszehradzki przyznał grant na realizację projektu: „Wychodźstwo z Europy Środkowo-Wschodniej: wzorce migracji transatlantyckich”
(„East-Central Europe in Exile: Patterns of Trans-
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atlantic Migrations”), który zrealizują naukowcy
z: Uniwersytetu Gdańskiego, Słowackiej Akademii
Nauk oraz historycy z Czech i Węgier.
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5 listopada 2010 roku, tuż przed godz. 21.00 drzwi
Kopernika otworzyły się po raz pierwszy dla zwiedzających. Na ten moment oczekiwała gigantyczna kolejka, a zwiedzanie trwało do 2.00 w nocy. Od tamtego wieczoru minął rok. W tym czasie próg Kopernika został przekroczony ponad 1 000 000 razy. Mnożyły się także kolejne atrakcje. Uruchomiono Teatr Robotyczny, potem szóstą – ostatnią – wystawę stałą.
Obok Korzeni cywilizacji, Świata w ruchu, Człowieka
i środowiska, Strefy światła i Bzzz pojawiła się RE:generacja. Wiosną otwarte zostało planetarium Niebo Kopernika, a zaraz potem plenerowy Park Odkrywców. W październiku pierwsi badacze weszli do
laboratorium chemicznego.

WIDOWISKOWA WIEDZA

Do końca roku Centrum udostepni jeszcze trzy
pracownie edukacyjne – biologiczną, fizyczną i robotyczną.
Wiedza łączy pokolenia
Centrum to miejsce międzypokoleniowe – można tu spotkać najmłodszych i seniorów, mieszkańców
dużych miast i małych wiosek, osoby reprezentujące różne zawody. Kopernika zwiedza się z przyjaciółmi, rodzinnie, w grupach zorganizowanych, parami lub w pojedynkę. Wśród gości jest także wielu turystów, niejednokrotnie z tak egzotycznych krajów jak
Egipt, Indie, Maroko, Chiny czy Oman. Centrum odwiedziły ważne osobowości ze świata nauki, jak nobliści (m. in. prof. Kenneth Wilson, prof. Yuan T. Lee),
badaczka szympansów Jane Goodall, czy astronauta George Zamka. Pokazy w centrum wzbudziły zainteresowanie przedstawicieli władz z kraju i zagranicy (m. in. Bronisław Komorowski, Angela Merkel, Donald Tusk, Jose Zapatero, Jose Manuel Barroso, Jerzy Buzek), a nawet koronowanych głów (Król Szwecji
Karol XVI Gustaw).
Nie tylko wystawy
By sprostać oczekiwaniom zróżnicowanej grupy
gości, Centrum poszukuje wciąż nowych form działalności. Wykracza poza udostępnianie wystaw stałych – chce, by każdy znalazł tu coś dla siebie. Organizuje debaty (cykl Uwolnić Myślenie), wykłady,
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warsztaty, gry społeczne (Gra o przetrwanie), zajęcia
laboratoryjne. Łączy naukę ze sztuką podczas pokazów teatralnych (Teatr Robotyczny) i filmowych (cykl
Mózg Podejrzany). Ogromna część projektów skierowana jest do nauczycieli (m. in. cotygodniowe nauczycielskie popołudnia z Kopernikiem, konferencja
Pokazać–Przekazać, warsztaty merytoryczne i metodyczne). Dzieli się doświadczeniem i współpracuje
z dynamicznie rozwijającym się środowiskiem
polskich centrów nauki.
Uznanie na świecie
Specyfika Centrum Nauki Kopernik została zauważona także na arenie międzynarodowej. Od 2004
roku należy do Europejskiej Sieci Centrów i Muzeów
Nauki (Ecsite). Nie lada wyzwanie stanowiło przygotowanie dorocznej konferencji stowarzyszenia, zaledwie pół roku po otwarciu Centrum (24–28 maja 2011
r.). Wzięło w niej udział 850 osób z 44 krajów. Była to
dla nich pierwsza okazja zobaczenia Kopernika i poznania jego działalności. Robert Firmhofer – dyrektor CNK – został prezesem Zarządu Ecsite.
Na pewno nie każdy, kto odwiedzi Kopernika, zostanie naukowcem. Doświadczenia nabyte podczas
zwiedzania wystaw, warsztatów czy zajęć laboratoryjnych mają zaktywizować zwiedzających. Pokazać, jak
wiele fascynujących zjawisk można dostrzec w otaczającym nas świecie i jakie przyjemne może być odkrywanie. A wiedza przychodzi przy okazji.

NAUKI PRZYRODNICZE
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Pomidory

uprawiane w powietrzu
Zamiast w glebie, torfie, wełnie mineralnej czy w wodzie, rośliny uprawiać
można także w powietrzu. Pierwszym polskim naukowcem, który opracował
metodę aeroponiczną jest prof. dr hab. Andrzej Komosa z Katedry Żywienia
Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak dotąd opracowano uprawę
pomidorów, ogórków i anturium. Poznański naukowiec wciąż pracuje nad
ulepszeniem technologii. Tymczasem metoda testowana jest na jednej ze stacji
kosmicznych NASA pod kątem wykorzystania jej w czasie załogowych lotów
kosmicznych.

Maja Biernacka: Czyjego autorstwa jest testowana obecnie przez NASA technologia aeroponicznej uprawy roślin?
Prof. Andrzej Komosa: Prace nad aeroponiczną
metodą uprawy roślin rozpoczęliśmy w Poznaniu już
w 2002 roku. Nie wiedzieliśmy wtedy, że w innych
krajach także trwają prace badawcze w tym obszarze nauki. Informacje o prowadzonych badaniach
często ujawnia się dopiero po uzyskaniu konkretnych wyników, stąd nasz brak wiedzy, że we Włoszech, w USA, w Holandii czy Japonii też trwają prace nad tą metodą. Różnica jednak - jak się potem
okazało - między naszymi badaniami była taka, że za
granicą pracowano nad metodą aeroponiczną pod
kątem jej przydatności do badań naukowych, a my
od razu skupiliśmy się na jej wykorzystaniu do masowej uprawy roślin. Nigdy nie kontaktowałem się
z NASA. Ale pewne jest, że zrobiliśmy to jako pierwsi w Polsce, równolegle do prac prowadzonych w innych ośrodkach na świecie. Wymyśliłem też nazwę
aeroponika, na wzór hydroponiki (uprawy w wodzie).
Potem okazało się, że taka nazwa też już istnieje
w nauce. Koledzy naukowcy też tak tę metodę nazwali.
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W Stacji Doświadczalnej Marcelin poznańskiego
Uniwersytetu Przyrodniczego uprawia się metodą aeroponiczną pomidory, ogórki i anturium.
Fot. Archiwum prof. A. Komosy.

NAUKI PRZYRODNICZE
Jak doszedł Pan Profesor do opracowania tej
metody?
Bardzo intensywnie poznawaliśmy specyfikę uprawy hydroponicznej, polegającej na umieszczeniu korzeni pomidorów w roztworach pożywek złożonych
z wody i właściwych składników pokarmowych. Zadaliśmy sobie wtedy pytanie, czy gdybyśmy korzenie
uprawianych roślin tylko zraszali, a nie na stałe zanurzyli w wodzie, też by rosły. Gdy pożywka, która dostarcza roślinie niezbędnych składników odżywczych
jest w aerozolu, do korzenia dociera więcej tlenu.
Okazało się, że częstsze zraszanie korzeni zaspokaja
potrzeby pokarmowe rośliny! A dzięki zamianie wody
na aerozol znacznie, bo aż o 40-50%, zmniejszyło się
zużycie wody i nawozów w uprawie.
Jak przebiega proces odżywiania rośliny uprawianej w powietrzu?
W zaciemnionej części zagonu uprawowego
umieszczany jest korzeń rośliny, który jest zraszany
w odpowiednich odstępach czasu specjalną pożywką.
Nadmiar wody spływa z korzenia do zbiornika,
z którego czerpana jest ponownie do dalszego zraszania. Stąd m.in. oszczędność wody. Kluczem do
sukcesu jest odpowiednio dobrany skład pożywki.
Długo nad tym pracowaliśmy. Analizowaliśmy skład
rośliny, który dał nam odpowiedź na pytanie, co powinno znaleźć się w pożywce dostarczanej roślinie,
by właściwie rosła. Musi ona bowiem odzwierciedlać
potrzeby pokarmowe rośliny i być dostosowana do jej
poszczególnych faz rozwojowych. Inny skład pożywki stworzyliśmy dla pomidorów czy ogórków, które
mają duże potrzeby pokarmowe, a inny dla mniej wymagającego anturium. Jak dotąd przeprowadziliśmy
badania nad tymi trzema roślinami.
Wspomniał Pan Profesor o oszczędności wody
w stosowaniu tej metody. Jakie jeszcze zalety
ma technologia aeroponiczna?
Zaletą jest jeszcze osiąganie wyższych plonów
niż w przypadku tradycyjnej uprawy w glebie, torfie
czy wełnie mineralnej. Ponadto uprawa taka nie zanieczyszcza środowiska. Zastosowana recyrkulacja
sprawia, że woda ze składnikami odżywczymi, które nie zostały pobrane przez korzeń, wraca do obiegu - ponownie nią spryskujemy korzeń. W tradycyjnych uprawach roślin ogrodniczych w nadmiar wody
wraz z nawozami przenika do gleby.
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A czy stosowana metoda ma wpływ na walory
smakowe warzyw?
Walory smakowe warzyw nie odbiegają w negatywny sposób od tych uzyskanych podczas uprawy
tradycyjnej. Smak warzywa zależy bowiem głównie
od jego odmiany. Ale metoda aeroponiczna ma wpływ
na jakość warzyw. Są zdrowsze. Uprawiana np. w
glebie roślina może kumulować toksyczne dla człowieka azotyny czy metale ciężkie, które są w podłożu.
Dzięki naszej metodzie kontrolujemy skład pożywki.
Wiemy dokładnie, czym żywi się roślina.
Powiedział Pan Profesor, że pierwotne założenie dotyczyło możliwości wdrażania metody na
skalę produkcyjną. Kiedy więc możemy spodziewać się w sklepach warzyw pochodzących
z upraw aeroponicznych?
Wciąż odwiedzają nas producenci. Są bardzo zainteresowani. Na masowe uprawy będziemy musieli jeszcze poczekać. Przed laty wiedzieliśmy o teorii, ale nie
było odpowiedniej technologii. Teraz jest już produkowane wyposażenie techniczne i aparaturowe do uprawy
aeroponicznej. Wszystko się zmienia, dlatego wierzę, że
wkrótce zmieni się też metoda masowej uprawy roślin
ogrodniczych w intensywnych uprawach szklarniowych,
zwłaszcza pomidorów czy ogórków.
Nad czym obecnie Pan Profesor pracuje?
Teraz aeroponika idzie w kierunku ultraponiki.
Dzięki postępowi wiedzy w zakresie fizyki kropli wody
chcemy stworzyć aerozol o bardzo niskiej średnicy
kropli wodnych. Będą one rozdrobnione tak, że zawisną jak mgła w powietrzu. Nie będzie wtedy potrzeby
tak częstego zraszania korzeni. Mgła utrzyma się dłużej, korzenie będą miały stały kontakt z kroplami. Jesteśmy przygotowani, aby w przyszłym roku rozpocząć
badania w tym obszarze.

TECHNOLOGIE
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I znad Niagary

zobaczysz swój dom
Czy sms-em z dowolnego miejsca na
świecie można na przykład wyłączyć
ogrzewanie w domu, podnieść
w nim rolety lub rozpocząć zraszanie
ogrodu? Jeszcze nie tak dawno wiele
osób zapewne miałoby trudność
z odpowiedzią na to pytanie. Dzisiaj
powszechnie już wiadomo, że tak.
Nie bez przyczyny o systemach
alarmowych mówi się, że są
inteligentne. Podobnie zresztą,
jak domy.
Alarm w każdej formie (dźwiękowej, radiowej,
sms-owej, mailowej) jest informacją o zdarzeniu.
Powinna ona dotrzeć natychmiast i niezawodnie pod
wskazany przez nas adres, niezależnie od nawet najbardziej niesprzyjających warunków zewnętrznych.
To jedna z kluczowych funkcji każdego systemu alarmowego, gdyż od momentu otrzymania informacji liczą się zaplanowane: sposób i czas reakcji nań. Im
szybsza reakcja, tym mniejsze zagrożenie dla naszego mienia i bezpieczeństwa.
To między innymi mając na uwadze, firma „Satel”
wdrożyła serie aplikacji, dzięki którym telefony stają
się manipulatorami systemów alarmowych czy ekranami wyświetlającymi obraz z kamer umieszczonych
w chronionych przez nas obiektach. Aplikacje działają w konfiguracji z telefonami tradycyjnymi, dotykowymi, systemami Google Android, urządzeniami Apple iPhone.
Zaawansowane systemy łączności oparte są na
technologii GSM i TCP/IP Internet. To dzięki nim
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masz stały kontakt ze swoim domem, mieszkaniem,
biurem, firmą. Nawet z najbardziej odległego miejsca
możesz zarządzać systemem alarmowym i skonfigurowanymi z nim urządzeniami. Na przykład przy pomocy modułu INT-VG, tegorocznej nowości „Satela”,
możliwe jest zdalne sterowanie przez dowolny telefon z wybieraniem tonowym przy użyciu menu głosowego. Moduł, oprócz innych zalet, ma i tę, że pełni rolę 16-komunikatowego syntezera mowy, który
umożliwia powiadamianie głosowe o wybranych zdarzeniach w twoim systemie alarmowym. Jest to kolejny krok w kierunku uproszczenia obsługi systemu
dla użytkownika.
Centrale alarmowe współpracują z większością występujących na rynku urządzeń peryferyjnych
(czujniki, czujki, kontaktrony, detektory itp.), daje to
instalatorom szeroki wachlarz możliwości ich wykorzystania. Inteligentne systemy alarmowe nie ograniczają się wyłącznie do rejestrowania zdarzeń i powiadamiania o nich. Może to być na przykład automatyczne zamknięcie zaworu wody – po wykryciu
zalania. Te systemy umożliwiają także, i to w coraz
większym stopniu, zdalne sterowanie różnymi
urządzeniami. Z dowolnego miejsca, na przykład
w drodze do domu z samochodu lub pociągu, możemy zarządzać oświetleniem, ogrzewaniem
(także solarnym), klimatyzacją, roletami zewnętrz-
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nymi i wewnętrznymi, bramą garażową, sprzętem audio-wideo, zraszaniem ogrodu. Z jednej
strony jest to komfort, z drugiej – szansa na obniżenie kosztów eksploatacji domu. Przy obecnych cenach energii, gazu i wody ma to niebagatelne znaczenie.
Dobrze skonfigurowany i zainstalowany system
umożliwia obserwację domu czy firmy z dala od nich
(właściwie z dowolnego miejsca na świecie), na wyświetlaczu telefonu komórkowego, monitora komputera. Właściwie dobrane i ulokowane kamery (które coraz częściej stają się zintegrowanym elementem alarmu), przekażą wysokiej jakości obraz zarówno dniem, jak i nocą.
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Cieszy fakt, że polska firma „Satel” jest liderem
na rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń.
W jej ofercie są między innymi centrale alarmowe,
sygnalizatory, czujki, stacje monitorujące, sterowniki
radiowe, dzielniki ekran i zasilacze buforowe, (przewodowe i bezprzewodowe). Innowacyjne rozwiązania
technologiczne stosuje się tutaj na co dzień zarówno w sprzęcie, jak i jego oprogramowaniu. Produkcja jest zgodna z najwyższymi standardami i zautomatyzowana prawie w stu procentach. Wyroby gdańskiej firmy znane są w ponad czterdziestu krajach
Europy i Azji.
Elżbieta Majchrowicz
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Digitalizacja

zasobów bibliotecznych
Digitalizacja jest pojęciem
pochodzącym z języka
angielskiego i nie uległo
spolszczeniu, na przykład
poprzez wprowadzenie
słowa „ucyfrowienie”. Jej
znaczenie ma charakter
opisowy i oznacza
wprowadzenie do pamięci
komputera tradycyjnych,
drukowanych lub
rękopiśmiennych
materiałów bibliotecznych
lub archiwalnych
w postaci danych
cyfrowych, poprzez zastosowanie metody skanowania. Powstające w jej wyniku
zapisane czy skonwertowane pliki graficzne mają postać bitmap, które podlegają
dalszej „obróbce” cyfrowej, polegającej m.in. na kompresji danych graficznych
oraz automatycznym rozpoznawaniu znaków, słów i całego tekstu. Ostatecznym
rezultatem procesu digitalizacji jest upublicznienie materiałów bibliotecznych
w tzw. bibliotece cyfrowej.
Czytać z każdego miejsca na świecie
Początków procesu digitalizacji należy doszukiwać
się w latach 90. XX wieku, który był pojmowany jako
forma ochrony kolekcji o uznanej wartości historycznej lub kulturalnej. Pierwsze biblioteki cyfrowe
w Polsce powstały w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku i dziś działa ich już kilkadziesiąt, wśród nich jest
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Przy czym, należy
pamiętać, iż powoływanie do życia tego typu bibliotek
wymaga wysokich nakładów finansowych i dlatego,
w celu uzyskania środków do ich tworzenia i utrzy-
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mania wielkich cyfrowych bibliotek wirtualnych, najczęściej powoływane są konsorcja, czyli organizacje
zrzeszające kilka podmiotów gospodarczych.
Kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu
digitalizacji ma wybór jednej z dwóch podstawowych metod dokonywania konwersji tzn. zmiany
jednej formy danych komputerowych na inną
formę. W pierwszej wykorzystuje się mikrofilm
jako medium pośrednie pomiędzy oryginałem
a cyfrową kopią. W tym przypadku, dokument
jest najpierw mikrofilmowany, a następnie
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skanowane są klatki mikrofilmu. Z kolei, w drugiej
metodzie, rezygnuje się z wykorzystania pośredniego
medium i skanuje się bezpośrednio oryginały. W tym
podejściu zeskanowany materiał ma wiele wad. Wynikają one najczęściej z technicznych możliwości rozpoznawania znaków i symboli wprowadzając w sposób samoistny korekcje jasności, kontrastu, ostrości i wymiarowania. Z tych oczywistych przyczyn, zeskanowany obraz musi być dodatkowo poddany odpowiedniej obróbce graficznej, która w zasadniczej
mierze polega na polepszeniu jego jakości oraz dostosowanie jego parametrów do przewidywanej postaci. W ostateczności chodzi o uzyskanie wysokiej
jakości dokumentów cyfrowych, które po skompresowaniu będzie można umieścić w sieci celem szybkiego ich ściągnięcia przez internautów.
Oryginały już bezpieczne
Warto zwrócić uwagę na fakt, że eksperci z tej
dziedziny nie udzielają jednoznacznej odpowiedzi,
która z metod jest lepsza jako narzędzie utrwalania
pierwowzoru. W opinii pracowników wiodących bibliotek amerykańskich z Biblioteką Kongresu USA
na czele, skanowanie uszkodzonych lub osłabionych
z powodu „zakwaszenia” dokumentów bibliotecznych jest zbyt inwazyjne, szkodliwe dla samego dzieła. Taka argumentacja jednoznacznie wskazuje na
mikrofilmowanie jako bezpieczniejszy i trwalszy sposób zabezpieczenia szczególnie cennych lub uszkodzonych dzieł/prac. Z drugiej strony, wykorzystanie
pośredniego medium, takiego jak mikrofilm, wprowadza dodatkowe komplikacje, związane z wzrostem
kosztów oraz przedłuża proces digitalizacji. Trudno też w tym przypadku uzyskać dobrą i wyrównaną jakość cyfrowych produktów, ponieważ ostateczny
efekt jest zależny w dużym stopniu od marki i stanu
filmu, który zmienia się w czasie. Sprawę dodatkowo
komplikuje fakt, że skanery do mikrofilmów nie są
doskonałe i charakteryzują się możliwością kreowania obrazów odbiegających od oryginału. Nie można
też pominąć kwestii finansowych – o których była już
mowa, a sytuację tę komplikuje fakt, że urządzenia te
wytwarzane są przez niewielu producentów, którzy
autorytarnie decydują o ich wartości.
Można zatem przyjąć, że nadrzędnym celem digitalizacji nie jest tylko upublicznianie zbiorów bibliotecznych, ale przede wszystkim zabezpieczenie bezcennych zbiorów archiwalnych stanowiących dzie-
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dzictwo kulturalne ludzkości przed unicestwieniem,
ponieważ bezustannie są one narażane na zniszczenia w wyniku klęsk żywiołowych, kradzieży, działalności wandali i procesu naturalnego starzenia się.
Nie trzeba nikogo przekonywać, że wiele wartościowych dzieł zostało bezpowrotnie utraconych w wyniku wojen, przewrotów społecznych, kataklizmów
naturalnych i niestety nierzadko w wyniku świadomej, celowej działalności człowieka. Z tych przyczyn, potrzebę ochrony zagrożonych zbiorów dostrzegano już od dawna. Ale dopiero rozwój technologii cyfrowej – pojawienie się komputerów i urządzeń peryferyjnych pozwalających na pozyskiwanie,
przechowywanie, reprodukowanie
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danych – w sposób efektywny przyczynił się do zabezpieczania i udostępniania cennych woluminów,
zdjęć, dźwięków, listów itd..
Obecnie w wielu bibliotekach przechowywane są
równolegle zbiory oryginalne (źródłowe) oraz ich zapis cyfrowy. Materiały zgromadzone w ten sposób
stanowią źródło dodatkowych nakładów pracy, podniesienia kwalifikacji zawodowych, a tym samym
przekształceń organizacyjnych w tych instytucjach.
Tworzone bowiem biblioteki cyfrowe, do których dostęp można mieć poprzez łącza internetowe, w zasadniczej mierze funkcjonują w wirtualnej rzeczywistości i dlatego materiały cyfrowe stanowią źródło
nowych problemów, głównie związanych z ich gromadzeniem, uporządkowaniem, wyszukiwaniem,
udostępnianiem i archiwizowaniem.
Wady? Jest ich niewiele
W każdym razie digitalizacja, tak jak każdy „produkt”, który technologicznie oddziałuje na egzystencje jednostek i społeczeństwo, ma swoje zalety oraz
wady. Do najważniejszych zalet procesu digitalizacji
należy zaliczyć:
• powszechny dostęp do cyfrowych kopii w sieci i to
z każdego miejsca na świecie;
• wielodostępność, która umożliwia kilku użytkownikom jednocześnie korzystanie z tego samego
np. dokumentu w tym samym czasie;
• korzystanie z materiałów cyfrowych bez ograniczeń czasowych, co oznacza dostęp do nich przez
całą dobę;
• możliwość połączenia ochrony dokumentów z powszechnym do nich dostępem;
• ochronę oryginału przed wpływami zewnętrznymi
i fizycznym jego zużyciem, zniszczeniem itp.;
• niewielkie rozmiary kopii cyfrowych, co ułatwia
m.in. ich magazynowanie;
• dobrą jakość zdigitalizowanego produktu;
• bardzo szybki dostęp do każdego dokumentu
(błyskawiczne wyszukiwanie);
• tworzenie kopii bezpieczeństwa dla każdego cyfrowego pliku, dzięki czemu zniszczone pliki można łatwo odtworzyć;
• niższe koszty utrzymania w porównaniu z bibliotekami tradycyjnymi (wynagrodzenia dużej liczby pracowników, czynsz, koszty utrzymania, gromadzenia itp.).
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Natomiast wad jest niewiele i najczęściej literatura
przedmiotu wymienia:
• niemożność udostępniania w Internecie dzieł
chronionych prawem autorskim;
• małą odporność nośników na negatywny wpływ
warunków zewnętrznych;
• zależność jakości materiałów od ich producenta
(stanowi to o marce produktu, firmy).
Z powyższego wynika, że proces digitalizacji przynosi niebagatelne zyski nie tylko kulturze narodowej,
ale również wymierne korzyści zwykłym użytkownikom. Dostęp do oryginalnych źródeł i to w tak krótkim czasie, i praktycznie z każdego miejsca na świecie, w którym funkcjonuje Internet, w sposób znaczący będzie przyczyniać się do rozwoju wiedzy. Z punktu widzenia uczonych, badaczy czy zwykłych czytelników wgląd w materiały źródłowe stanowi największą wartość i nie da się tego przecenić. Mniej interesujące dla tej grupy użytkowników są problemy techniczne, prawne, finansowe i organizacyjne, jakie wiążą się z procesem digitalizacji. Najmniej kontrowersji
budzą problemy techniczne, ponieważ nieustannie są
udoskonalane nośniki obrazów, co zapewne będzie
mieć wpływ na wzrost ich jakości i czasowej trwałości. Niewątpliwie ten stan rzeczy przełoży się na wysokie koszty obróbki materiałów, a przy niskich budżetach bibliotek, będzie to ograniczać działania inwestorów w trakcie podejmowania decyzji innowacyjnych. Z kolei, prawa autorskie stanowią tutaj dość
istotną przeszkodę. Każde państwo wypracowało
w tym obszarze wiążące rozporządzenia jurydyczne. Co zaś się tyczy kwestii organizacyjnej, to digitalizacja, jako proces techniczny i medium odtwarzania
dóbr narodowych, przyczynił się do zmodyfikowania
istnienia, jak i funkcji bibliotek.
Najciekawszą jednak funkcją, jaką pełni „ucyfrowienie”, jest otwarcie się na wirtualnego czytelnika , którego w sobie urzeczywistnia poprzez tworzenie dostępu do cyfrowych zasobów biblioteki. W tym
bowiem akcie „tworzenia” dostępu, digitalizacja staje
się goffmanowską „ramą”, w którą wpisuje się „zdigitalizowany” podmiot (czytelnik). Oznacza to, że obróbce cyfrowej podlegają nie tylko zbiory biblioteczne,
ale także ich użytkownicy. Jednak ten punkt widzenia
wymaga innej płaszczyzny rozważań.
Edyta Szelejewska
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Trzy minuty
dla rozumu

Chemiczne reakcje, pisane
trzynastozgłoskowcem?
Wyprowadzenia wzorów w rytmie
samby? Operowa aria o komórkach
macierzystych? Wszystko jest
możliwe. Zwłaszcza w FameLab.
To odpowiednik znanego polskim
telewidzom programu „Idol”.
Różnica polega na tym, że FameLab nie jest formatem telewizyjnym, a udział w nim biorą nie muzycy, ale młodzi naukowcy - pasjonaci, marzących
o wyjściu z czeluści laboratorium i opowiedzeniu szerokiej publiczności, dlaczego to co robią jest
fascynujące. Zasady rywalizacji są proste: każdy
uczestnik ma trzy minuty, by w sposób prosty
i zrozumiały przekazać istotę swojej pracy publiczności. Dopuszczalne są wszelkie formy wystąpień
i ich aranżacji, poza sztampowymi prezentacjami
Power Point. Jeśli ktoś chce korzystać z rekwizytów, proszę bardzo. Pod warunkiem, że samodzielnie wniesie je na scenę. Wygrywa ten, kto swoim
występem porwie jury, a przy tym zostanie zrozumiany przez nienaukową publiczność. Wszystko to
na oko wydaje się przysłowiową bułką z masłem.
Przy bliższej analizie jednak może okazać się nie
lada wyzwaniem. Bo jak mówić o skomplikowanych naukowych hipotezach, unikając żargonu wykładowych sal i terminologii rodem z rozpraw habilitacyjnych? I jak nie przesadzić w upraszczaniu
swoich myśli, aby publiczność nie poczuła się jak
w przedszkolu? By podołać zadaniu, trzeba mieć
odwagę i żyłkę popularyzatora. Warto się jednak
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sprawdzić, bo wygrana jest niebagatelna: zwycięzca polskich eliminacji otrzyma 30 tys. złotych na
badania naukowe i 5 tys., które może wydać zgodnie z własną fantazją. Dodatkowo pojedzie do Wielkiej Brytanii na międzynarodowy finał.
FameLab został wymyślony w 2005 roku w Wielkiej Brytanii przez organizatorów Cheltenham Science Festival. Dwa lata później do projektu dołączył British Council, szerząc w świecie ideę popularyzowania nauki. Dziś edycje FameLabu odbywają się w 14
krajach. Tegoroczny finał międzynarodowy pokazał,
że naukowcy potrafią być nie tylko ekscentryczni, ale
także miewają bogatą wyobraźnię. Jeden z uczestników tłumaczył zawiłości polimeryzacji przy użyciu piłeczek tenisowych, ubranych w kolorowe mini-peruki. Inny wskoczył na krzesło i kręcąc piruety opowiadał o wirujących elektronach. Wygrała Myrtani Pieri z Cypru, badająca wpływ specyficznych mutacji genetycznych na dziedziczenie chorób nerek. Nie miała
ze sobą żadnych rekwizytów. Wykorzystała swoje 180
minut na klasyczną wypowiedź. Jak będzie w Polsce?
Trudno przewidzieć, bowiem konkurs odbędzie się tu
po raz pierwszy. Już 4 grudnia pojawi się w internecie
preludium FameLabu - „Śpiewająca Wiki”.

NAUKOWY „IDOL”

Na specjalnie stworzonej stronie będzie można
oglądać, jak znani polscy artyści przekształcają naukowe hasła w piosenki lub wiersze i wykonują je na
żywo. Bardziej wymagających internautów zachęcamy do „zadawania” wykonawcom wybranych tematów i sprawdzania, jak sobie z nimi poradzą. Zabawa
będzie trwała dwa tygodnie. Od początku grudnia do
końca stycznia można również zgłaszać swój udział
w FameLab. (Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie famelab.org.pl). Spośród
wszystkich chętnych wyłonionych zostanie 40 półfinalistów, a następnie 10 finalistów. Finałowa grupa
spotka się na dwudniowym szkoleniu z zakresu popularyzacji nauki i autoprezentacji, gdzie będzie pracować z polskimi i brytyjskimi animatorami oraz specjalistami z zakresu prezentacji w mediach. Zwycięz-
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cę polskiej edycji FameLab poznamy w maju 2012,
podczas wielkiego finału w Centrum Nauki Kopernik.
Na konkursowej scenie wystąpią jedynie badacze, wykładowcy, doktoranci lub studenci. Na widownię zapraszamy za to wszystkich chętnych –
szczególnie młodzież. Będzie można na żywo śledzić różne etapy naukowych zmagań i zdecydować,
kto otrzyma nagrodę publiczności. To także szansa
by przekonać się na własne oczy , że nauka to nie
tylko rzędy liter i cyfr, ale przede wszystkim ludzie
którzy ją tworzą. Ludzie niezwykli, charyzmatyczni,
potrafiący zarazić swoją pasją i mówić o niej w porywający sposób. Warto zdać sobie z tego sprawę
i walczyć ze stereotypami. Kto wie – może wśród
tegorocznej publiczności znajdzie się zwycięzca
przyszłej edycji FameLab?
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Poznań

potęgą internetowej reklamy
Reklamą w Sieci rządzą wyrafinowane narzędzia takie jak Google
AdWords, a wśród tych, którzy używają ich najlepiej, są poznańscy
studenci. Właśnie zajęli miejsce w pierwszej piątce europejskich
uczestników prestiżowego konkursu Google Online Marketing Challenge.

To co kręci marketingowców,
to co nakręca Google
Większość zwykłych zjadaczy Google`a nawet nie
wie, że oprócz samej, choć słynnej i można by już nawet rzec, iż kultowej wyszukiwarki, firma ta oferuje także szereg narzędzi pomocnych w prowadzeniu
skutecznych kampanii reklamowych w internecie.
Takich narzędzi jak Google AdWords, czyli system reklamowy pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwarki Google i na
stronach z tymże systemem współpracujących. Jak
potężna jest to rzecz mówią już same liczby – reklamy emitowane przez AdWords stanowią około jednej
czwartej całego rynku reklamowego w sieci, generując przy okazji aż 97% dochodu korporacji z Mountain
View. A to oznacza ponad 30 miliardów dolarów rocznie. Robi wrażenie?
Właśnie między innymi w oparciu o Google AdWords przeprowadzany jest co roku Google Online
Marketing Challenge, konkurs dla studentów wyższych uczelni z całego świata, podczas którego mogą
oni zobaczyć, jak wiedza akademicka przekłada się
na praktykę w zakresie reklamy internetowej. Każdy z zespołów startujących w jednym z czterech regionów: Europa, Bliski Wschód i Afryka, obie Ameryki oraz Azja-Pacyfik otrzymuje 200 dolarów do wykorzystania właśnie w AdWords, a potem także trzy tygodnie na nawiązanie współpracy z lokalnym przed-
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siębiorstwem lub z organizacją pozarządową oraz na
przeprowadzenie dla niego/niej skutecznej sieciowej
kampanii reklamowej. W tym roku w konkursie wystartowały aż 3082 zespoły.
Poznań, Poznań, hej AdWords gol!
Efekty pracy drużyn złożonych z młodych marketingowców ocenia najpierw specjalny algorytm zaprojektowany przez Google i analizujący 35 różnych
parametrów, który wyłania 15 najlepszych projektów dla każdego z czterech regionów. Z nich zwycięzców wskazuje z kolei międzynarodowe jury
składające się z najwybitniejszych specjalistów
z dziedziny reklamy internetowej, pracujących na
uczelniach całego świata. Najważniejsze jednak
w tym wszystkim jest to, że co roku świetne wyniki
osiągają w tym konkursie polskie zespoły. A jeszcze
nawet ściślej rzecz ujmując: polskie zespoły
z Poznania.
W tegorocznej edycji GOMC udział wzięły trzy ekipy
reprezentujące specjalizację Informatyka Stosowana
z Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, którego studenci świetnie radzili sobie rok i dwa
lata temu. Dołączył do nich także po raz pierwszy zespół kierunku Techniczne Zastosowania Internetu, realizowanego wspólnie przez UAM, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu i Politechnikę Poznańską.
I to właśnie on, prowadząc kampanię dla
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witryny przedsiębiorstwa zajmującego się usługami związanymi z ogrzewaniem i wentylacją mieszkań, dostał się na listę Top 5 Europy. Marianna Wiśniewska (kapitan, UEP), Małgorzata Janińska
(UAM), Norbert Leśniewski (UEP), Paweł Frieske
(UAM), Milena Sobolewska (UEP) oraz Anna Szklarek (UEP) znaleźli się w tym prestiżowym gronie obok
drużyny z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, dwóch zespołów z Niemiec i jednego z Czech. To
wszystko było oczywiście wynikiem ciężkiej pracy.
- Cała trudność konkursu polegała na tym że nie
było jasno postawionego przez organizatorów celu
ani wytycznych. Sami mieliśmy wyznaczyć sobie cel
lub cele, takie jak zwiększenie świadomości marki wśród potencjalnych klientów, bądź też po prostu zwiększenie sprzedaży. Sami musieliśmy też wymyślić strategię marketingową - jak skonstruujemy kampanię, jakie teksty reklam ułożymy, do jakich klientów chcemy dotrzeć, czy chcemy wykorzystywać sieć reklamową Google i tak dalej – opowiada Ania Szklarek.
„Kluczem do sukcesu odpowiednie zmotywowanie studentów”
Pozostałe poznańskie zespoły zajęły się obsługą witryny sklepu ze sprzętem multimedialnym dla
szkół, witryny sklepu muzycznego oraz witryny serwisu zajmującego się organizacją warsztatów z budowy i programowania robotów dla dzieci i młodzieży.
I też z całkiem niezłym skutkiem – dwa z nich znalazły się w czołowej europejskiej piętnastce, a czwarty na światowej liście Top 100. Młodzi poznańscy eksperci w dziedzinie sieciowej reklamy pochodzą z tej
samej „stajni”, wszyscy przygotowywali się do konkursu w ramach zajęć monograficznych „Technologie E-Commerce – Marketing Internetowy” prowadzonych przez doktora Wojciecha Czarta dla studentów Informatyki Stosowanej Wydziału Fizyki UAM.
Jaka jest jego recepta na sukces w bardzo prestiżowym konkursie?
- Nasi studenci doskonale radzą sobie z narzędziami informatycznymi. W połączeniu z kształconymi na naszych studiach umiejętnościami analitycznymi oraz radzeniem sobie z wyzwaniami w chwili, kiedy się właśnie pojawiają, potraktowali udział w GOMC
jako kolejny problemem, który musieli przeanalizować i pokonać. Kluczem do sukcesu było odpowiednie zmotywowanie studentów aby osiągnęli jak naj-
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wyższy poziomu profesjonalizmu w stosunkowo krótkim czasie i uświadomili sobie drzemiący w nich potencjał. - opowiada dr Czart.
A jeśli wydaje się Wam, że w Google Online Marketing Challenge poradzilibyście sobie jeszcze lepiej niż tegoroczni uczestnicy... Cóż, droga do sprawdzenia tego jest jedna i w dodatku niezwykle prosta.
Już można rejestrować się na udział w przyszłorocznej edycji konkursu. Oprócz satysfakcji będziecie mogli też wygrać laptopy oraz tygodniowy pobyt w San
Francisco połączony ze zwiedzaniem głównej siedziby Google.
Łukasz Miszewski

ZAWODY

Polacy

pierwsi na Marsie
Polska nie jest państwem zaliczanym do najbardziej aktywnych
w eksplorowaniu kosmosu. Każdy zapewne wskaże Mirosława
Hermaszewskiego, który w latach siedemdziesiątych odbył lot na
pokładzie radzieckiego statku Sojuz.
Inni wiedzą, że polska aparatura montowana jest
w satelitach krążących po orbicie ziemi oraz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jednak niewielu
wie, że polscy studenci i konstruktorzy są cenionymi
specjalistami w dziedzinie lotnictwa i technologii kosmicznych. Magma 2, pojazd stworzony przez konstruktorów z Politechniki Białostockiej, zajął pierwsze miejsce w zawodach University Rover Challenge, w których udział wzięły po trzy zespoły z USA, Kanady i Polski.
O szczegóły sukcesu zapytaliśmy
Piotra Ciurę, koordynatora projektu.
Na czym dokładnie polegają zawody University
Rover Challenge?
Są one przede wszystkim zmaganiami
młodych konstruktorów, którzy nie tylko
pasjonują się tematyką kosmiczną, ale
również chcą pokazać swoje umiejętności
robotyczne na arenie światowej.
Zawody odbywają się na pustyni
w stanie Utah, która znakomicie
odwzorowuje topologię terenu
Marsa. Wymaga to przystosowania
robota do trudnych warunków
takich jak zapylenie, grząski
piach, liczne skały, strome
wzniesienia i wymyte

19

No 4(5)/2011

ZAWODY

przez wodę koryta po płynących niegdyś strumieniach. Same zawody mają za zadanie odwzorować
prace, w których roboty pomagać będą astronautom
przebywającym na Marsie czyli, misje ratunkowe, zadania konstrukcyjne, zadania ekspedycyjne, w szczególności poszukiwanie form życia i zadania geodezyjne.
Jakie sukcesy na koncie maja Polacy w tym zakresie?
Polska dopiero uświadamia sobie, jak ważne są
eksploracje kosmosu i jakie możliwości to daje. Mam
nadzieję, że nasze poczynania przykuły uwagę naszych decydentów. Natomiast jeśli chodzi o historie łazików, to jesteśmy drugą ekipą z Polski, która
próbowała swoich sił w tych zawodach, ale pierwszą
która stanęła na podium, rok temu na trzecim miejscu a w tym roku na miejscu pierwszym. Trzeba w
tym miejscu również nadmienić że inne drużyny
z Polski również zajmowały wysokie lokaty.
Z czego zbudowane są łaziki marsjańskie?
Te prawdziwe? Nie wiem. Mówię to, aby uświadomić, że łaziki budowane na takie zawody są
analogami prawdziwych łazików marsjańskich
a materiały w nich zastosowane nie sprawdziły-
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by się w typowych marsjańskich warunkach. Nasz
łazik zbudowany jest w większości z poliwęglanu, materiału lekkiego, ale bardzo wytrzymałego, poza poliwęglanem wykorzystuje się również
aluminium i stal, ale tyko tam gdzie to jest niezbędne.
O szanse komercjalizacji projektu zapytaliśmy
Mateusza Józefowicza.
Komercjalizacja jest w toku. Aktualnie powstała spółka ABM Space Education, która na bazie kilku łazików URC i ich zespołów (toruńskich i
białostockich) wprowadzać będzie na rynek innowacyjny produkt - zabawki edukacyjne w formie
małych „łazików marsjańskich”. Firma powstała
w oparciu o kapitał zalążkowy z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP Seed Fund).
Czy uczelnie w Polsce wspierają taką działalność?
Uczelnie oczywiście życzliwie traktują takie inicjatywy.

Więcej szczegółów znaleźć można pod adresem:
http://www.magma2.pb.edu.pl/
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Magnetom

z technologią TIM
W tym miejscu leczy się ludzi od
1823 roku. W szacownych murach
tradycja dobrze i na co dzień
spleciona jest z nowoczesnością.
W klinikach, katedrach i oddziałach
znajdziemy urządzenia medyczne
znanych i uznanych w Europie
i świecie firm. Mowa o Szpitalu
Klinicznym Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.
Jest on sprofilowany w zakresie chorób sercowo-naczyniowych. Ich precyzyjną diagnostykę prowadzi się z zastosowaniem rezonansu magnetycznego
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najnowszej generacji. Magnetom Avanto firmy Siemens, gdy idzie o oprogramowanie, zaliczany jest do
europejskiej czołówki. Został on zakupiony z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Ma
w tym swój ważny udział prof. Stefan Grajek, inspirator i współtwórca programu leczenia ostrych pęknięć
tętniaków aorty. Firma Siemens zaliczana jest do
grona największych światowych dostawców sprzętu (diagnostycznego, terapeutycznego) i usług (w tym
systemów informatycznych) dla medycyny.
To nowoczesne urządzenie umożliwia przeprowadzenie w krótkim czasie bardzo wnikliwego badania
pacjenta względem chorób serca, tętniaków aorty piersiowej i brzusznej. Ale nie tylko. Badanie ma bowiem
charakter ciągły, daje obraz od stóp do głów (między innymi także mózgu, przysadki, twarzoczaszki, szyi, kanału kręgowego, kośćca, stawów, jamy brzusznej
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i zaotrzewnowej). Dzięki temu możliwa jest również
diagnostyka nowotworów (zwłaszcza zmian przerzutowych i rozsianych ognisk), chorób z zakresu neurologii, urologii i ortopedii, chorób układowych (na przykład miażdżycy i cukrzycy). Mówiąc o wyjątkowości
tego urządzenia, wskazuje się na możliwość skanowania dużej powierzchni ciała przy zachowaniu najwyższej jakości obrazu.
Magnetom Avanto skonstruowany został z wykorzystaniem, po raz pierwszy w rezonansie magnetycznym, systemu opartego na technologii TIM (Total
Imaging Matrix). Dzięki cewkom matrycowym
i kanałom RF możliwe jest, jak informuje firma Siemens, „osiągnięcie rewolucyjnej szybkości akwizycji
i praktycznie nieograniczonego obrazowania równo-
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ległego, nawet przy podwójnie skośnych orientacjach
warstwy.” W trakcie badania (w porównaniu z innymi
rezonansami, jest ono cichsze) nie trzeba zmieniać
ułożenia ciała pacjenta, ani ręcznie przesuwać stołu. Komunikacja diagnozowanego z personelem odbywa się w systemie audio, który umożliwia mu także
słuchanie muzyki. To dodatkowo stanowi o wysokim
komforcie badania.
W szpitalu przy ul. Długiej, w Pracowni Rezonansu
Magnetycznego, jest ono wykonywane bezpłatnie dla
mieszkańców Poznania w ramach specjalistycznego programu profilaktyki zdrowotnej. Konieczne jest
skierowanie od lekarza specjalisty.
Andrzej Piechocki
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Menedżer bibliografii i cytowań

w warsztacie edytorskim naukowca
Menedżer cytowań (citation management software) czy menedżer
bibliografii (reference management software)? Współczesne programy pełnią
funkcję zarówno menedżera cytowań i bibliografii. Rozwój tego rodzaju
oprogramowania związany jest ze zwiększającą się liczbą publikacji naukowych,
zmianą sposobów tworzenia tekstów naukowych (np. przy użyciu komputera
zamiast maszyny) i z koniecznością wprowadzania nagłych zmian w stylach
bibliograficznych (bo jak poprawnie zacytować Facebooka czy Twittera?).

Menedżer bibliografii – tak jak każde poręczne narzędzie – ma ułatwić badaczom pisanie tekstów i zarządzanie bazą bibliograficzną. Przykładowy program możemy wyobrazić sobie jako bardzo duży katalog, w którym systematycznie zbieramy pozycje bibliograficzne i dodajemy nowe.
Dodawać możemy je na wiele sposóbów: 1) wpisując całe rekordy; 2) łącząc się z bazami danych bibliotek i pobierając od nich dane; 3) korzystając z wyszukiwarki Google Scholar i automatycznie eksportując z
niej pojedyncze rekordy.
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Z czasem – wraz z każdym kolejnym napisanym
tekstem, przy którym pracujemy z menedżerem bibliografii – nasza baza bibliograficzna powiększa się.
Warto podkreślić, że w pracy naukowej – na podstawowym poziomie – bardzo wiele tych samych pozycji bibliograficznych będzie nieustannie przywoływanych (tzw. pozycje klasyczne). Dlatego też korzystając
z menedżera bibliografii, nie musimy już raz wprowadzonych pozycji, wprowadzać po raz kolejny. Wystarczy jedynie zaznaczyć, co chcemy umieścić w takiej bibliografii.
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Takie programy ułatwiają nam również cytowanie: bardzo często są one zintegrowane z popularnymi edytorami tekstu (MS Word, OpenOffice) i pozwalają na wstawianie odnośników, przypisów bibliograficznych bezpośrednio do tekstu. A polega to tylko na
wybraniu z menedżera bibliografii danej pozycji (np.
artykułu z czasopisma) i podaniu strony, z której pochodzi cytat!

Rysunek 2. sposób zintegrowania programu Endnote X4 z
MS Word 2007 – pojawia się dodatkowy pasek narzędziowy.

Tutaj natomiast pokazany jest sposób dodania odnośnika do cytatu bezpośrednio do tekstu w MS Word

Rysunek 3. Wstawianie odnośnika bezpośrednio do
tekstu w edytorze MS Word.
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Rysunek 1. Widok na główne okno programu Zotero 3.0
Standalone. W pierwszej kolumnie widać listę bibliografii. W środkowej kolumnie listę pozycji w danym katalogu. W kolumnie prawej jest opis konkretnej pozycji bibliograficznej.

W roli menedżera bibliografii nie powinniśmy używać samego edytora MS Word, lecz powinniśmy wybrać odpowiednie dla siebie oprogramowanie.
MS Word, pomimo tego, że posiada kilka opcji zarządzania bibliografią w dokumencie, nie może służyć za profesjonalny menedżer bibliografii i cytowań.
Oto dlaczego:
1. MS Word nie jest menedżerem bibliografii – nie
pozwala na prawdziwe zarządzanie bazą, czy na
łączenie się z różnymi profesjonalnymi bazami
danych i „zasysanie” z nich danych.
2. Nie możemy wyeksportować źródła z Google
Scholar i użyć go w MS Word – jest to jeszcze
rzadko używana funkcja, ale niezwykle przydatna.
3. Ilość dostarczonych stylów bibliograficznych jest
znikoma. W MS Word mamy 10 stylów bibliograficznych – to natomiast w porównaniu chociażby z
bazą EndNote, która pozwala na wybór stylu z ponad 5000 wersji, jest niewiele.
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4. Dostarczone style nie są w najnowszych wersjach: bardzo rozpowszechniony w humanistyce
styl APA jest dostarczony w wersji piątej, gdy już
od 2009 obowiązuje wersja szósta tzw. APA 6th.
5. Niekonsekwencje edycyjne. Dla przykładu: zakres
stron dla tego samego źródła w bibliografii oznaczony jest półpauzą, a jako „cytat” – już dywizem.
Podstawowe zalety stosowania menedżera bibliografii
• Menedżer bibliografii pozwala na zarządzanie
własnym zbiorem danych bibliograficznych, na
łączenie się z różnymi profesjonalnymi bazami
danych i „zasysanie” z nich rekordów.
• Możemy wyeksportować źródła bezpośrednio
z Google Scholar.
• Możemy używać zalecany przez danego wydawcę styl bibliograficzny bez konieczności nauczenia się reguł, na których został stworzony – wystarczy, że do odpowiedniego menedżera dołączymy plik ze stylem
• Profesjonalny menedżer bibliografii posiada wbudowaną dużą ilość styli bibliograficznych (dla
przykładu EndNote posiada ich ponad 5 tys.).
• Wprowadziwszy raz (poprawnie) rekord nie będziemy musieli do niego powracać: załóżmy, że
publikujemy tekst w stylu APA, w którym nie jest
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wymagany numer ISBN czy ISNN. Następnie
jednak używamy tego rekordu w tekście oparty o styl, w którym ISBN jest podstawowym wymogiem. Normalnie – tzn. bez użycia menedżera – nie kłopotalibyśmy się zapisywaniem numerów ISBN źródeł, jeżeli tego nie potrzebujemy.
W przypadku używania menedżera bibliografii i
rzetelnego wypełniania rekordów – raz wprowadzona pozycja będzie nam zawsze służyć, gdyż
dla menedżera nie jest istotne to, czy
w danych stylu jest ISBN czy nie, czy używamy
całych imion autorów, czy inicjałów. Ważna jest
tylko nasza wygoda i potrzeba poprawnego sformatowania tekstu.
Jak rozpocząć pracę z menedżerem bibliografii?
Najlepiej ściągnąć sobie jeden z darmowych programów (np. Zotero) lub wersję demonstracyjną programu EndNote X5 i przetestować ich możliwości.
Polecam również obejrzenie wszelkiej maści poradników, które są dostępne na serwisie YouTube. Tutaj
można obejrzeć, w jakiś sposób pracować w MS Wordzie z Zotero.
dr Emanuel Kulczycki
Tekst pochodzi z bloga autora
Warsztat badacza komunikacji
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Tanio, cicho
i bez spalin

Każdy, kto choć trochę interesuje się
kwestiami związanymi z surowcami
energetycznymi a do tego jest fanem
motoryzacji, na termin „peak oil”
zamiera z przerażeniem. Oznacza on
szczytowe wydobycie ropy naftowej,
po którym będzie ono już tylko maleć
aż do wyczerpania zasobów czarnego
paliwa.
26

Można się oczywiście pocieszać, że dane
dotyczące zasobów surowców energetycznych
wskazują nam jedynie te, o których wiemy
i potrafimy je wydobyć. Być może na świecie są
takie pokłady, o których nie wiemy lub te, których nie potrafimy jeszcze dzisiaj wykorzystać.
Tak czy inaczej, każdy miłośnik motoryzacji powinien się zadumać za każdym razem, kiedy
obok w korku ujrzy hybrydowy samochód lub
w oddali majaczyć będą sylwetki wiatraków
produkujących energię elektryczną. Refleksja ta
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zyska dodatkowy wymiar podczas wizyty na stacji benzynowej – specjaliści mówią, że taniej już
nie będzie. W celach terapeutycznych można powspominać ceny baryłki ropy w 1972 roku, które
wynosiły kilka dolarów. Przy obecnej cenie, która
przekracza 100 dolarów brzmi to jak sen.
Tymczasem pozostaje rozkoszować się silnikami spalinowymi, które – choć zanieczyszczają środowisko – to przecież sprawiają tyle przyjemności.
Weźmy motocykl, zwłaszcza z silnikiem gaźnikowym, bez elektronicznych wtrysków. Wsiadasz na
niego, przekręcasz kluczyk, wciskasz przycisk zamykający obwód elektryczny, wciskasz starter i po
chwili nie tylko słyszysz pracujący silnik, ale także możesz go powąchać i poczuć jego wibracje. Te
doznania tworzą całość przyjemności płynącej z
jazdy jednośladem i potwierdzi to każdy, kto słyszał
miarową pracę silnika Harleya lub wycie wysokoobrotowej jednostki motocykla sportowego.
Dźwięk ciszy
Wyobraźmy sobie jednak, że któregoś dnia motocykle będą napędzane silnikami elektrycznymi, czyli takimi, które nie generują niemal żadnego dźwięku. Dzisiaj brzmi to jak koszmarny sen każdego motocyklisty. Jest jednak ktoś, kto próbuje przekonać
nas, że przyszłość nie rysuje się w czarnych barwach.
Marka Laszkiewicza trudno uchwycić, zwłaszcza
ostatnio, kiedy w mediach stało się głośno o jego
projekcie motocykla elektrycznego. Kiedy wreszcie udaje nam się porozmawiać, z pasją opowiada, że wkrótce koncerny motoryzacyjne będą musiały mocniej zabrać się za rozwój technologii, która do napędzania pojazdów będzie wykorzystywała energię elektryczną. Dzisiaj – jego zdaniem, takie pojazdy są nadal rodzajem gadżetu, ciągle odstrasza nas cena przekraczająca 100 tysięcy złotych, jednak wkrótce nie będziemy mieli wyboru.
Sam nie chciał czekać i wziął sprawy w swoje ręce.
Jego warsztat opuściły już cztery samochody i jeden
motocykl, które przeszły konwersję z silnika spalinowego na elektryczny. Co ciekawe, instalacja, którą można znaleźć w motocyklu Suzuki GS500 może
zostać w każdej chwili przełożona do samochodu.
Zalety takiego rozwiązania są warte odnotowania,
pojazd został zblokowany do ¾ mocy, dlatego efek-
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tywny zasięg w mieście wynosi około 40 kilometrów,
na trasie wzrasta do 60 kilometrów. Marek Laszkiewicz dodaje, że konieczność cięcia kosztów sprawiła, że nie zamontował najnowocześniejszych, kosztujących kilkaset dolarów akumulatorów, które pozwalają na ładowanie do 85% pojemności w 9 minut
a do 100% w 20 minut. Można uzupełnić je o kontroler, który pozwala odzyskiwać energię przy hamowaniu (silniki prądu stałego są wówczas generatorami), dzisiaj jest to zaledwie 3 do 4%, ale z pewnością ich efektywność będzie się poprawiać.
Koszt wykonanej przeróbki nie przekroczył 7 tysięcy złotych, wliczając cenę motocykla. Cztery akumulatory o pojemności 100Ah można ładować
z gniazdka domowego a koszt przejechania 100 kilometrów waha się od 4 do 5 złotych. Policzmy, motocykl o pojemności 600 cm³, którym poruszam się
wiosną i latem, spala od 5,8 do 7 litrów na 100 kilometrów. Przy cenie 5,45 zł za litr benzyny bezołowiowej 95, daje to koszt od 31,61 zł do 38,15 zł za
każde 100 kilometrów. Różnica jest znacząca.
Pytanie, czy na tyle znacząca, by zrezygnować
z przyjemności, jaką oferują silniki spalinowe.
Muszą być jakieś wady
Sceptycy będą kręcić nosami nie tylko na motocykl, który nie wydaje żadnego dźwięku, ale również
na to, że większa o 50kg masa zmieniła charakterystykę pracy zawieszenia, czym wpłynęła na właściwości jezdne (należało przekonstruować ramę, by
zmieścić tam baterie). Marek Laszkiewicz tłumaczy,
że jego motocykl przeznaczony jest dla jednej osoby,
dlatego nie ma to takiego znaczenia. Większą masę
czuć jednak zwłaszcza na postoju i podczas manewrów z niedużą prędkością.
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Dowód Nie Anonimowy
Dzisiejsza analiza DNA dostarcza
dowodu, bez którego trudno
wyobrazić sobie efektywne działanie
policji i sądów. Oznaczany
na podstawie badań profil DNA jest
zestawem cech genetycznych
danej osoby, który jest niemal tak
niepowtarzalny jak odcisk palca.

Jednak, aby badania DNA mogły posłużyć do celów identyfikacyjnych potrzebny jest materiał porównawczy, z którym można skonfrontować otrzymane wyniki. W sprawach kryminalnych porównujemy
próbkę DNA pobraną od podejrzanego, który został
wytypowany w trakcie prowadzonego śledztwa, na
przykład na podstawie zeznań ofiary czy świadków
zdarzenia. W sprawach identyfikacji ofiar o nieustalonej tożsamości materiał porównawczy pochodzi
najczęściej od bliskich krewnych ofiary, a dodatkowo
może być pozyskany z należących do ofiary przedmiotów osobistych. Prowadząc więc dochodzenie należy sformułować hipotezę co do tożsamości sprawcy lub ofiary zdarzenia, która jest następnie weryfikowana w oparciu o wyniki badań DNA.
DNA vs. DNA
Co jednak w sytuacji, kiedy takiej hipotezy
nie ma, a więc oznaczonego DNA (zebranego jako
materiał dowodowy) nie ma do czego
porównać? W głośnej sprawie gwałtu
i morderstwa dwóch nastolatek w latach 80.
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ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii policja zdecydowała się na desperacką analizę DNA kilku tysięcy mężczyzn zamieszkujących okolicę miejsca
zbrodni. Szczęśliwie, te bezprecedensowe działania doprowadziły do ustalenia sprawcy przestępstwa. Colin Pitchfork został wkrótce potem skazany za popełnione zbrodnie. Polska również posiada swojego Pitchforka. Podobna akcja policji w naszym kraju pozwoliła na aresztowanie seryjnego gwałciciela ze Świnoujścia, który miał na
swoim koncie dwadzieścia dwa gwałty i jedno zabójstwo. Po przebadaniu kilkuset próbek pochodzących od wytypowanych mężczyzn, natrafiono na profil DNA identyczny z tym, który wcześniej oznaczono w śladach nasienia gwałciciela.
Na tej podstawie aresztowano, a później osądzono sprawcę.
Analiza „w ciemno” setek, czy nawet tysięcy
próbek wiąże się jednak z bardzo wysokimi kosztami i nie może być brana pod uwagę jako metoda standardowych działań policji. Jednym ze sposobów uniknięcia (przynajmniej częściowo) tego
problemu jest zawężanie kręgu podejrzanych, na
przykład poprzez analizę rysopisu sprawcy przestępstwa. Nie zawsze jednak ofiara, czy świadkowie (jeśli takowi w ogóle istnieją) są w stanie opisać przestępcę, a ich zeznania na ten temat są
nierzadko mało wiarygodne. Czy w takich przypadkach z pomocą nie mogłaby przyjść genetyka?
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Jest metoda!
Bliźniaki jednojajowe są naturalnymi klonami i
dlatego mają taki sam materiał genetyczny. Wystarczy na nie spojrzeć, aby przekonać się, że cechy fizyczne człowieka są w dużym stopniu uwarunkowane genetycznie. DNA można przecież traktować jako
instrukcję na temat budowy i sposobu funkcjonowania żywego organizmu. Zapis ten w przypadku człowieka jest zorganizowany w niespełna 20 tysiącach
genów. Każdy z nich może posiadać wiele wariantów,
co stanowi o niepowtarzalności człowieka. Poznanie
genów i ich wariantów powinno pozwolić na odtworzenie indywidualnych cech konkretnej osoby.
Współczesna kryminalistyka w celu identyfikacji człowieka standardowo wykorzystuje sekwencje DNA o najwyższej zmienności, pozwalające na
poznawanie różnic nawet wśród najbliższych krewnych. Analiza kilkunastu tego typu sekwencji w materiale genetycznym człowieka umożliwia uzyskanie
niepowtarzalnego profilu DNA, który stanowi podstawę identyfikacji osobniczej. Ponieważ analizowane segmenty są zlokalizowane poza genami, profil
ten nie ma jednak żadnego związku z cechami zewnętrznymi badanej osoby. W celu określenia koloru oczu czy włosów sprawcy przestępstwa, jego

Izolacja DNA. Instytut Ekspertyz Sądowych
w Krakowie. Fot. Remigiusz Załucki/Spheresis
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budowy ciała czy innych cech fizycznych, konieczne jest ustalenie znaczenia poszczególnych wariantów genów.
Wątek naukowy
Pierwszy istotny krok w kierunku poznania roli
genów w determinacji indywidualnych cech naukowcy uczynili zaraz na początku XXI wieku, kiedy
to opublikowano wyniki analizy sekwencji genomu
człowieka. W konsekwencji przyspieszono badania
nad tym, jakie grupy genów i ich wariantów wpływają na określone cechy. Poważnym wyzwaniem
okazały się badania biomedyczne nad związkiem
genów z predyspozycją do schorzeń, w tym poważnych chorób cywilizacyjnych, jak cukrzyca (typu 2)
czy nowotwory. Badania genetyczne prowadzono
również nad zmiennością cech fizycznych człowieka takich jak wzrost czy pigmentacja. Przyniosły
one szczególnie dobre efekty w przypadku ostatniego z wymienionych atrybutów, doprowadzając
do identyfikacji kilkunastu genów, dzięki którym
z dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć kolor włosów, oczu czy skóry.
Wątek naukowy. Kraków i Rotterdam
Od 2005 roku badania nad znaczeniem wpływu genów na występowanie cech pigmentacyjnych
prowadzi zespół naukowców z Instytutu Ekspertyz
Sądowych w Krakowie. We współpracy z Katedrą
Dermatologii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego zebrano próbki pochodzące od kilkuset osób
o różnych cechach pigmentacyjnych, które następnie poddano analizom genetycznym. W zamierzeniu miały one umożliwić ujawnienie genów o istotnym znaczeniu dla dziedziczenia poszczególnych
tych cech. Jednakże – co warto podkreślić – ich
wymiarem praktycznym miało być „przewidywanie”, czyli określanie koloru oczu, włosów i skóry na podstawie wyników analizy DNA. Zebrane
dane pozwoliły na opracowanie w 2009 roku metody, która umożliwia określanie koloru oczu i jest
bardzo skuteczna w przypadku niebieskiego i brązowego koloru tęczówki oka. Wykorzystano ją prowadząc badania nad szczątkami Mikołaja Kopernika, gen. Władysława Sikorskiego i domniemanej
czaszki Jana Kochanowskiego. Jest obecnie stan-
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dardowo stosowana w tych sprawach identyfikacji
szczątków ludzkich, w których nie ma hipotezy dotyczącej tożsamości ofiary.
Prowadzone badania umożliwiły też wykazanie
związku kilku genów z dziedziczeniem koloru włosów. Dalsze prace nad tym zagadnieniem kontynuowano we współpracy z zespołem badawczym
z Erazmus Medical Center w Rotterdamie. Efekty
wspólnych badań przedstawione zostały w czasopiśmie „Human Genetics” (styczeń 2011). Opisana
metoda polega na analizie jedenastu genów, które
wyselekcjonowano na podstawie szerokich badań
przeprowadzonych w znacznej części w Polsce.
Warto szczególnie podkreślić, że praca ma istotny wymiar praktyczny otwierając drogę do wiarygodnego określania kolejnej cechy fizycznej człowieka na podstawie wyników badania DNA. Metoda
została opatentowana (przy zaangażowaniu CITTRU), a obecnie polsko-holenderski zespół prowadzi prace, które pozwolą na jej wykorzystanie w laboratoriach sądowych wyposażonych w standardową aparaturę badawczą.
Kontynuowane są też badania podstawowe nad
pigmentacją człowieka. Mają one pozwolić na
zwiększenie precyzji wniosków analizy genetycznej. Istotne znaczenie może mieć identyfikacja kolejnych genów, których wpływ na pigmentację nie
musi być tak silny, jak efekt tych, dotychczas poznanych. Ważne może również okazać się poznanie
interakcji pomiędzy już odkrytymi genami. Uzyskane dotychczas wyniki są doskonałym przykładem
na praktyczne zastosowanie wiedzy uzyskanej na
podstawie badań podstawowych. Nieznani sprawcy, niezidentyfikowane ofiary nie będą już całkowicie anonimowi.
Dr hab. Wojciech Branicki
Ekspert genetyki sądowej
W Instytucie Zoologii UJ
oraz Instytucie Ekspertyz Sądowych
bada wpływ genów na
cechy fizyczne człowieka

Więcej zdjęć z laboratorium genetycznego na:
www.facebook.com/nimb.cittru
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Polacy autorami systemów
ratujących ofiary wypadków
Dwa urządzenia sterowane układem elektronicznym autorstwa Polaków mogą
uratować życie w trakcie wypadku. To systemy automatycznego awaryjnego
otwierania drzwi pojazdów AEDO oraz awaryjnego przecinania zapiętych
pasów bezpieczeństwa SECS. Oba rozwiązania umożliwiają szybkie opuszczenie
pojazdu przez ofiary wypadku lub szybkie dotarcie do nich z pomocą. Obecnie
trwają prace nad wprowadzeniem rozwiązań na rynek. Szacuje się, że kosztować
będą zaledwie ok. 2000 zł.

SECS (Seatbelt Emergency Cutting System)
Tuż po wypadku zespół czujników elektronicznych przekazuje impuls elektryczny do aktywowania generatorów gazu w przecinakach przy zapiętych pasach bezpieczeństwa. Sprężony gaz powoduje dynamiczne przemieszczenie uszczelnionego tłoka, który uderza w walcowy element
zaopatrzony w ostrze tnące. Przesuwające się
ostrze przecina taśmę zapiętego pasa bezpieczeństwa.
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Jak mówią twórcy obu systemów - celem ich działań jest doprowadzenie do produkcji i montażu urządzeń w każdym nowoprodukowanym aucie, a także
danie kierowcom możliwości zamontowania ich
w samochodach używanych.
Trzej bracia - Zygmunt, Janusz i Wiesław Nowak
– to założyciele firmy NW Tech z Krosna. Podróżując
po Europie nieraz byli świadkami wypadków samochodowych, w których ofiary zostały uwięzione w rozbitych samochodach z powodu zakleszczonych drzwi
czy zablokowanych pasów bezpieczeństwa. – Postanowiliśmy wtedy zaprojektować i wykonać urządzenia, które w takich sytuacjach automatycznie otworzyłoby zakleszczone przez naruszoną karoserię
drzwi pojazdu i automatycznie przecięło zapięte pasy
bezpieczeństwa – mówi Zygmunt Nowak z NW Tech.
Wiedząc o tym, że zakleszczone drzwi po
wypadku pojazdu stawiają bardzo duży opór,
podjęto próbę opracowania urządzenia, które miało posiadać dużą siłę działania oraz odpowiedni zasób energii i dynamiki. Założenie było,
że ma być lekkie, posiadać małe wymiary i być
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tanie w produkcji. Tak powstał siłownik teleskopowy zasilany pirotechnicznymi generatorami
gazu. Podobny system zastosowano w przecinaku zapiętych pasów. Nad systemami firma pracowała rok.
- Nasze urządzenia mają bardzo dużą skuteczność działania. Przeprowadzone zostały już laboratoryjne próby, które wykazały każdorazową
skuteczność przecinaka zapiętych pasów bezpieczeństwa. Natomiast urządzenie AEDO było badane pod względem wytwarzanej siły kG i siła ta
wynosi zależnie od modelu od kilkuset kG do ponad 1000 kG. Jest to wystarczająca siła do otworzenia zakleszczonych drzwi pojazdów – tłumaczy
Zygmunt Nowak.
Urządzenia zadziałają w kilkanaście sekund po
zderzeniu i po ustaniu ruchu pojazdu, także wte-

AEDO (Automatic Emergency Door Opening)
Tuż po wypadku zespół czujników elektronicznych przekazuje impuls elektryczny do aktywowania generatorów gazu w przecinakach przy zapiętych pasach bezpieczeństwa. Sprężony gaz powoduje dynamiczne przemieszczenie uszczelnionego tłoka, który uderza w walcowy element
zaopatrzony w ostrze tnące. Przesuwające się
ostrze przecina taśmę zapiętego pasa bezpieczeństwa.
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dy gdy pojazd wpadnie do wody lub wybuchnie w nim
pożar.
- Cena systemu AEDO - gdy trafi do masowej produkcji - może kształtować się między 1500 zł a 2000
zł, a cena systemu SECS nie powinna przekroczyć
1000 zł. Prowadzimy także rozmowy z firmami i od
wyników tych rozmów będzie zależeć, kiedy urządzenia pojawią się w nowych samochodach – dodaje
twórca urządzeń.
Systemy będzie można montować także w używanych pojazdach w autoryzowanych serwisach.
Maja Biernacka
Dokładny opis działania obu systemów znaleźć można na stronie firmy
NW Tech www.nwtech.pl w dziale produkty.
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Kraina tysiąca jezior
i technologii

Do tej pory na hasło „tysiąc jezior
i technologia” wszyscy myśleli
natychmiast o Finlandii, która stoi
właśnie śródlądowymi zbiornikami
wodnymi oraz koncernem Nokii.
Teraz chrapkę na zostanie naszą
polską Finlandią ma Warmia i Mazury,
gdzie jeziora już są, a technologia...
Technologia, dzięki Centrum Innowacji
i Transferu Technologii olsztyńskiego
Uniwersytetu, też już w zasadzie jest.
Centrum, jeśli chodzi o region Warmii i Mazur, to
pierwsza jednostka na froncie walki wiedzy akademickiej z praktyką oraz praktyki akademickiej z rzeczywistością. Działalność CIiTT koncentruje się na
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kilku polach. Pierwsze z nich to organizowanie rozmaitych szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji adresowanych nie tylko do studentów, absolwentów oraz pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ale przede wszystkim do małych
i średnich przedsiębiorców z regionu oraz naukowców z okolic Olsztyna (albo i nie tylko okolic), błąkających się w poszukiwaniu wiedzy na temat finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, zdobywania środków służących do tegoż finansowania czy własności
intelektualnej.
Drugie pole to działalność przypominająca nieco
sposób funkcjonowania portalu randkowego, na którym pojawiają się ogłoszenia pokroju „Atrakcyjny wynalazek szuka sponsora”, czy „Małe przedsiębiorstwo
chętnie poznałoby rozwiązania w dziedzinie baz danych, które pomogłoby mu rozwiązać jego problemy”,
łącząc skutecznie (przynajmniej w zamierzeniu) świat
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ludzi nauki ze światem biznesu. Trzecie pole to
wszelkiego rodzaju doradztwo, udzielanie informacji – zarówno na tematy naukowo-technologiczne, jak
i te związane ze stroną biznesową rozmaitych przedsięwzięć oraz wydawanie ekspertyz.
Centrum na każdym kroku
Warmińsko-mazurski konglomerat wiedzy i innowacji posiada także dostęp do centrów badawczych
Uniwersytetu, które stanowią skonsolidowane zaplecze badawcze dla klastrów i parków naukowo-technologicznych. Największe sukcesy odnosi jak na razie najstarsze z nich, Centrum Badań Energii Odnawialnej, kluczowe choćby i z tego względu, że polski
przemysł energetyczny balansuje właśnie na krawędzi katastrofy ze swoją przestarzałą siecią, nie będącą w stanie udźwignąć XXI-wiecznego zapotrzebowania, a nagłe blackouty, czyli dłuższe przerwy w dostawach prądu stały się zmorą w całej Polsce. Zwłaszcza poza obszarami miejskimi. CBEO pracuje nad
nowymi technologiami pozyskiwania i przetwarzania
bioenergii na energię cieplną i energetyczną, który to
projekt wart jest aż 40 milionów złotych.
Między centrami badawczymi a Centrum Innowacji i Transferu Technologii utrzymywana jest ścisła
współpraca. - Praktyką jest korzystanie z eksperckiej
wiedzy pracowników uniwersyteckich centrów badawczych dla wsparcia działalności usługowej CIiTT,
kontaktowanie pracowników Centrów ze zgłaszającymi się do CIiTT przedsiębiorcami zainteresowanych korzystaniem w swojej działalności ze zdobyczy nauki i wiedzy naukowców. Wszystko celem integrowania działań środowiska naukowego i gospodarczego w tworzeniu i wdrażaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań – mówi Magda Ben-Rynkiewicz, konsultantka CIiTT.
Teoria jedno, a praktyka... też jedno
To wszystko brzmi ładnie w teorii, ale jest też strona praktyczna. Z reguły bywa ona brzydszym bratem założeń i pomysłów leżących u podstaw rozmaitych inicjatyw w Polsce, ale tak nie jest w tym przypadku. Olsztyńscy promotorzy innowacji pracują pełną parą, choć akurat rozwiązania przez nich wdrażane wyprzedzają rozwiązania związane z energią parową o całe lata świetlne. Centrum może pochwalić się wymiernymi osiągnięciami. - Dotychczas Centrum wsparło proces transferu sześciu innowacyj-
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nych technologii opracowanych w UWM do zagranicznych przedsiębiorstw. W administrowanej przez
CIiTT internetowej bazie ofert technologiczno-usługowych UWM (www.oferty.uwm.edu.pl ) zarejestrowanych są aktualnie 204 oferty Uniwersytetu dla gospodarki. Za pośrednictwem bazy EEN CIiTT promuje
także aktualnie za granicą 31 technologii opracowanych przez pracowników naukowych UWM – opowiada Magdalena Ben-Rynkiewicz.
Centrum stara się też rozwiązać podstawowe problemy polskiej nauki, polskiej gospodarki, a także siłą rzeczy - współpracy polskiej gospodarki z polską
nauką. Wśród których wymienić można trzy główne:
to biurokracja, jeszcze więcej biurokracji oraz jeszcze
kilka dodatkowych ton dokumentów. Żeby trochę tę
papierkologię stosowaną uprościć, olsztyńska uczelnia stworzyła w ramach CIiTT internetową bazę prac
dyplomowych, naukowych, projektów badawczych,
a także powiązanych z nią specjalistów.
Łukasz Miszewski

