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 Biuletyn 

 Roku  Czochralskiego 
 

Wrocław          21 maja 2017 r.       rok VI,  numer  14/188 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 
 

Wydarzenia związane z Janem Czochralskim  
 

► 7 maja – Krzysztof Michalski – Życie i osiągnięcia prof. Jana Czochralskiego – program 
z cyklu "Eureka Ekstra", Program Pierwszy Polskiego Radia [konkurs] 

 

Informacje prasowe i internetowe, wydawnictwa książkowe 
 

♦ 8 maja – Krzysztof Michalski – Życie i osiągnięcia prof. Jana Czochralskiego – Polskie 
Radio, Jedynka; Eureka ekstra –
http://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/1762400,Zycie-i-osiagniecia-prof-Jana-
Czohralskiego [zagadki związane z biografią Czochralskiego] [audio] 

 
 

* * * * * * * * 
 

Czochralski  w  bazie  SCOPUS 
 

Ktoś kiedyś stwierdził, że nazwisko Jana Czochralskiego jest najczęściej wymienianym 
w literaturze naukowej nazwiskiem polskiego uczonego. Niestety, nie udało mi się ustalić 
autora tego stwierdzenia. Wydaje się to jednak oczywiste ze względu na obecność nazwiska 
w nazwie metody otrzymywania monokryształów - metodzie Czochralskiego. Wszystkie 
prace poświęcone krzemowi (materiałowi dla elektroniki) i otrzymywaniu różnych 
monokryształów niejako muszą wymienić nazwisko Czochralskiego.  

 Warto spróbować zweryfikować to bardzo nośne stwierdzenie. Czy wystarczy 
pobieżna analiza danych w bazie SCOPUS reklamowanej jako największy zbiór artykułów 
naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach? Podstawowe wyszukiwanie 
obejmuje występowanie słowa "Czochralski" w tytule publikacji, nazwiskach autorów 
i streszczeniu. Wyszukiwarka znalazła około 12100 pozycji (piszę "około", bo innego dnia 
można dostać większą lub nawet... mniejszą liczbę prac!) z lat 1925-2017. Poniższy wykres 
pokazuje liczbę prac w danym roku (charakterystyczne daty zostały osobno oznaczone). Ale 
uwaga - baza nie wykazuje prac, w których nazwisko Czochralskiego znajduje się tylko 
w tekście, a takich prac było więcej w pierwszym okresie (przed rokiem 1954). 
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 W ostatnich latach liczba stabilizuje się na poziomie około 350-400 pozycji. Ale 
uwaga - baza nie obejmuje patentów (a tylko amerykańskich jest obecnie ponad pięć 
tysięcy!). Większość znalezionych prac stanowią artykuły naukowe (około 9500 pozycji) 
i streszczenia konferencyjne (około 2300 pozycji). Ciekawe jest zestawienie języka prac - 
ponad 11 tysięcy to angielski, 500 to chiński, a zaledwie 90 prac napisano po rosyjsku 
(wydaje się, że baza nie obejmuje wszystkich prac w tym jezyku...). Na końcu listy są trzy 
prace po polsku i jedna po włosku. Wśród autorów prym wiedzie D. Yang (250 prac), potem 
jest znany nam prof. T. Fukuda - 150 publikacji. Najwyżej "sklasyfikowanym" Polakiem jest 
Andrzej Misiuk - piąta pozycja ze 130 pracami. Gratulujemy! 

 Autorzy bazy SCOPUS starają się - mniej lub bardziej udolnie - przypisać 
poszczególne publikacje jakiejś dziedzinie nauk. Prace ze słowem "Czochralski" znalazły się 
w... 19 dyscyplinach od fizyki z astronomią (8900 pozycji) poczynając, przez nauki 
materiałowe (5800), inżynierię (3900) i chemię (2200), do rolnictwa i nauk o zdrowiu (po 4 
pozycje). Po drodze mamy też medycynę (50 pozycji). Pobieżna analiza prac, które 
zakwalifikowano do poszczególnych działów pokazuje, że wybór był dość arbitralny. Trudno 
to poprawić, bo wymagałoby to ręcznego sprawdzenia większości prac [dobry temat na... 
pracę magisterską np. z historii nauki?!]. Nie ma więc sensu operowanie dokładnymi danymi 
liczbowymi! Nie ma też pewności, czy nie ma wielokrotnych "zliczeń" np. gdy nazwisko 
pojawia się w tytule i w streszczeniu. Ciekawe, że w tytule Czochralski występuje 350 razy a 
w streszczeniach 10500 razy. Skąd więc wspomniane wyżej 12 tysięcy? Nazwisko bratanka, 
prof. Jana Czochralskiego, germanisty, pojawia się zaledwie kilka razy, a więc nie zaburza 
statystyki. Aby było ciekawiej, poszukiwania słowa "Czochralski" we "wszystkich polach" 
daje wynik 27 tysięcy!? Która więc liczba jest "właściwa"?? 

 Podobne poszukiwania robili już wcześniej profesorowie Adam Gadomski i Keshra 
Sangwal. Prof. Gadomski korzystał również z bazy SCOPUS i wyniki przedstawił 
w "Biuletynie Roku Czochralskiego" (nr 30/135 z października 2015 r.; artykuł dostępny jest 
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w internecie: http://docplayer.pl/43900705-Biuletyn-roku-czochralskiego.html). Wyniki są 
nieco inne, bo autor poszukiwał słów "crystal growth" i "Czochralski".  

 Prof. Sangwal wyniki swojej analizy opublikował w artykule pt. "Czochralski method 
of crystal growth in the scientific literature: an informetric study" (Acta Physica Polonica, 
124, 173-180 (2013); praca dostępna w: 
http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/124/a124z2p02.pdf). Prof. Sangwal korzystał jednak 
z innej bazy danych (Web of Knowledge) i ograniczył się do prac o metodzie Czochralskiego. 
Ale i tak wynik jest imponujący - 8700 prac do roku 2012. 

 W przypadku prof. Czochralskiego sprawa wydaje się być dosyć prosta - wszystkie 
znalezione prace odnoszą się do "naszego" Czochralskiego. Inne osoby o tym nazwisku 
występują sporadycznie i nie zaburzają przedstawionych wyżej wyników. Gorzej jest 
z analizą danych o Mikołaju Koperniku i Marii Skłodowskiej-Curie, pozostałych osobach 
wymienianych obok Czochralskiego w trójce najpopularniejszych polskich uczonych. 

 Zacznijmy analizę od Mikołaja Kopernika. Baza SCOPUS wymienia 45 razy słowo 
"Kopernik", jeden raz "Copernik", 75 razy - "Copernic" i około 2200 razy słowo 
"Copernicus". Najwięcej ma tu medycyna (430), inżynieria (420), nauki o Ziemi i planetach 
oraz fizyka z astronomią (po 400 pozycji). Jest też chemia (70), psychologia (10) i... 
dentystyka (1)! Kopernik z taką ilością danych (około 2300) nie jest więc zagrożeniem dla 
pozycji Czochralskiego na liście najczęściej wymienianych w literaturze polskich uczonych! 

 Poszukiwania "popularności" Marii Skłodowskiej-Curie w bazie SCOPUS są 
niezmiernie trudne. Zwykłe wyszukiwanie według nazwiska polskiego daje nam 300 pozycji 
(ale jest kilka innych osób o tym nazwisku) a z dodatkiem francuskiego - też tylko 300. 
Pamiętajmy jednak, że nasza noblistka znana jest na świecie głownie pod nazwiskiem męża 
(Curie). Wyszukiwarka bazy SCOPUS daje 44700 prac, w których występuje słowo "Curie". 
Nie jest to jednak nazwisko Marii - nie zapominajmy nie tylko o jej córkach czy o jej mężu. 
Zestaw słów "Curie + Weiss" pojawia się ponad 7000 razy, prawo "Curie-Weissa" - to ponad 
3000 pozycji, a prawo Curie - 5000 pozycji. Jak wydobyć właściwe publikacje odnoszące się 
tylko do naszej noblistki?? To chyba wymaga bardzo pogłębionych analiz; nie wiadomo 
zresztą, czy możliwych w ramach bazy SCOPUS. 

 Wspominanie o wielkiej trójce naszych uczonych (Kopernik, Skłodowska-Curie 
i Czochralski) pomija postać matematyka Stefana Banacha. Jego nazwisko pojawia się 
w Bazie SCOPUS prawie 36 tysięcy razy ale... jest kilkunastu autorów o tym samym 
nazwisku! Może dlatego 1500 razy nazwisko pojawia się w... medycynie? Ograniczamy się 
więc do dwóch najważniejszych osiągnięć. "Przestrzeń Banacha" pojawia się prawie 
30 tysięcy razy, a "algebra Banacha" - prawie 6000 razy. I to wystarczy, by przyznać 
Stefanowi Banachowi pierwszeństwo na liście najczęściej wymienianych nazwisk polskich 
uczonych! Jan Czochralski zajmowałby więc drugie (zaszczytne!) miejsce. Wydaje się, że 
nasza noblistka zajmie dopiero trzecie miejsce. Natomiast Kopernik nie jest wcale tak 
popularny, jak się pierwotnie wydawało. 

 Zainteresowanych zachęcamy do podjęcia swoich prób analizowania danych 
dostępnych w bazie SCOPUS. A do "przebadania" czeka jeszcze baza Web of Science :-)) 

p.tom. 

 

* * * * * * * * * 

            Paweł Tomaszewski 
               INTiBS PAN  


