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W czasach dawnych naukę oceniano według wartości naukowej oraz/lub produktywności praktycz
nej, ale różne myślątka zmieniły to na oceny punktowe. Wygodne dla naukowej biurokracji, natomiast 
ubogie w sens, jak pieczarki w witaminy. Dlatego na świecie stosowane z umiarem, za to u nas -  z całą 
urzędniczą zajadłością. W rezultacie, zamiast wnosić COŚ do naukowej wiedzy, coraz więcej osób bok
suje się teraz w nauce na punkty.

Sceptycy to NAM zarzucają grzechy narodzinowe, jednakże niesłusznie. Bibliometria oraz informe- 
tria, chociaż wiekowe, nigdy nie aspirowały do rangi jedynych wykładni w nauce, takjak łysina nie jest 
wykładnią fryzjerstwa, a to co się teraz wyprawia zainspirował prawie sto lat temu prof. Alfred Lotka, 
akurat chemik i matematyk amerykański, jakkolwiek rodem ze Lwowa. No więc my za to nie odpowia
damy i nie my to zmienimy, chociaż ktoś kiedyś będzie musiał, bo bzdety nie mogą trwać wiecznie. Na 
razie trzeba dostosować się do narzuconych reguł, ale racjonalne myślenie zakazane nie jest. Przynaj
mniej tak sądzę.

Kontynuując punktozę, resort nauki ponadawał punkty czasopismom naukowym, także inb, co zło
tówek nikomu nie przysporzy, ale za publikację lepiej punktowaną życie na uczelni jest spokojniejsze. 
W świeżutkim spisie jest 18 naszych czasopism, punktowanych nieco lepiej niż uprzednio, ale nadal 
spod dużego palca, najczęstszą bowiem liczbą punktów jest 7, więc ni pies, ni wydra. Punktatorzy naj
wyraźniej nie wiedzieli, co z tym fantem począć.

Najwięcej, bo po 9 punktów, przyznano czasopismom o tytułach niepolskich „Bibliotheca Nostra” 
oraz „Polish Libraries”. Dobrze, że rocznik „Biblioteka” i półrocznik „ZIN”, pomimo tytułów nadwi
ślańskich, otrzymały po 8 punktów, natomiast nie da się zgadnąć dlaczego „Przeglądowi Biblioteczne
mu” wklejono tylko 7 punktów. Sugeruję niezwłoczną zmianę tytułu na Library Arse albo na Libray’s Shit.

Oceniacze bowiem nie mają zielonego pojęcia, komu jakie punkty przyznają. Kierują się elektro
niczną wersją czasopisma oraz obcojęzycznością tekstów. Rówieśnicy moich rodziców ryzykowali życie 
dla języka ojczystego, a teraz jacyś gówniarze sądzą, że tekst w trzeciorzędnym periodyku amerykań
skim jest 50 razy więcej wart, niźli w polskim. Podstawą ocen jest też skład redakcyjnych komitetów, 
gdzie -  w bliskich mi dyscyplinach -  widuję osoby dawno zmarłe (polskie), lub w ogóle nie istniejące 
(zagraniczne), bo nikt tego nie sprawdza.

Na publikacje książkowe centralnych certyfikacji punktowych nie ma. Czy więc monografie zdechły? 
Natomiast na użytek personalnych ocen pracowników nauki funkcjonuje jeszcze indeks Hirscha, okre
ślający stopień cytowalności. Ale uwaga: tylko w obiegu elektronicznym! Dlatego nauki humanistyczne 
mogą w tym systemie pocałować się w d...

Najwybitniejszy polski bibliolog ma wskaźnik Hisrscha niższy, niż byle asystent z Instytutu Mate
matyki. To tylko dowodzi zerowej wartości takiego parametru. Jednak według niego serwuje się oceny 
pracowników nauki, przyznaje granty, a nawet ewentualnie nosi na rękach. Czasem szkoda rąk.

Przyglądam się temu i mam wrażenie, że dotarliśmy oto do jakiejś granicy absurdu. Najwyższa 
pora, żeby zrobić w tył zwrot. Ale środowisko naukowe zbiera się do tego bardzo powoli. Trudno: wy
padnie poczekać.
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