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WIADOMOŚCI  WYDZIAŁOWE

LEKTURA NA CZAS PANDEMII

Każdy z nas w różny sposób stara się sobie radzić z izo-
lacją z jaką musimy się już od roku zmagać. Jednym ze 
sposobów jest dobrą lektura. Warto połączyć przyjemne 
z pożytecznym. Chciałabym wszystkim młodym ekonomi-
stom, odkrywającym meandry ścieżki naukowej, polecić 
książkę pod tytułem Warsztat naukowy ekonomisty, któ-
ra ukazała się pod redakcją Profesora Bazylego Poskrobki. 
Jest to monografia zespołu autorskiego, w skład którego 
wchodzą: prof. Tadeusz Borys, pracownik Wydziału Ekono-
mii i Zarządzania UZ, prof. Stanisław Czaja z Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bazyli Poskrobko 
i dr Tomasz Poskrobko z Uniwersytetu w Białymstoku. Dla 
wtajemniczonych, już sam skład autorski jest gwarantem 
dobrej lektury. Jak wskazują sami autorzy, pomysł na książ-
kę jest efektem ich doświadczeń w promowaniu młodych 
adeptów nauki w zakresie dyscyplin ekonomicznych. Mono-
grafia składa się z dziewięciu rozdziałów, w których auto-
rzy odkrywają czytelnikowi tajniki warsztatu naukowego, 
dzieląc się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na-
bytymi podczas wieloletnie pracy naukowej.

W pierwszych trzech rozdziałach autorzy przedstawi-
li przebieg procesu twórczego w umyśle człowieka, przy 
uwzględnieniu problemu kreowania nowej wiedzy; istotę 
ekonomii jako nauki społecznej oraz aksjologiczne podsta-
wy badań i rozważań ekonomicznych. W kolejnych dwóch 
rozdziałach skoncentrowali się na nauce jako obszarze 
twórczości, wyjaśnili istotę metodologii nauk oraz meto-
dy poznania naukowego i badań empirycznych w ekono-
mii. W pozostałych rozdziałach zaprezentowali praktyczne 
wskazówki, a wśród nich matrycę logiczną opracowania 
naukowego, zasady komponowania i redagowania tekstów 
naukowych, recenzowanie opracowań z ekonomii oraz 
wybrane problemy higieny pracy umysłowej. Dzięki moim 
wcześniejszym dyskusjom z prof. Tadeuszem Borysem, 
miałam możliwość poznania idei matrycy logicznej opraco-
wania naukowego z ekonomii, co udało mi się już zastoso-
wać w mojej pracy naukowej.

Książka jest swoistego rodzaju przewodnikiem - jak 
uniknąć pojawiających się w naszych pracach naukowych 

uchybień metodycznych i formalnych, a czasami również 
merytorycznych. Zachęcam do lektury. Książka jest do-
stępna w formie elektronicznej w wolnym dostępie m.in. 
w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.

Anetta Barska 

W tekście wykorzystano informacje zawarte we Wstępie 
książki Borys, T., Czaja, S., Poskrobko, T., & Poskrobko, B. 
(2020). Warsztat naukowy ekonomisty. Wydawnictwo Eko-
nomia i Środowisko. Białystok. 
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