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Czy istnieje potrzeba tworzenia Czy istnieje potrzeba tworzenia 
baz przez biblioteki (polskie)?baz przez biblioteki (polskie)?

CelCel
Wypełni ć lukę w dostarczaniu informacji i 

wykorzysta ć doświadczenia i umiej ętności 
bibliotekarzy

Bariery do pokonaniaBariery do pokonania
• Koszty (etaty, umiej ętności, sprz ęt, 

oprogramowanie, utrzymanie)
• Jako ść (odbiorca oczekuje usług 

wg najnowszych standardów)



Dostarczanie publikacji:
• W wersji drukowanej – materia

• W wersji elektronicznej – usługa

Kto ma świadczy ć usług ę elektroniczn ą?
Biblioteka czy dowolny dostawca usług 

internetowych (interfejs, oprogramowanie, 
magazynowanie, wyszukiwanie, dostarczanie 
dokumentu elektronicznego)

UsUsłługa czy dobro materialne?uga czy dobro materialne?



usługa

materia



Jeśli biblioteka to…Jeśli biblioteka to…

Bazy - bibliograficzne czy pełnotekstowe?
• Bazy tematyczne
• Bazy dokumentujące dorobek uczelni
Repozytoria?
• Repozytoria dziedzinowe
• Repozytoria instytucjonalne
Samodzielnie czy razem z innymi?
• Bibliotekami
• Wydawcami 
• Dostawcami usług  internetowych



UŜytkownik…UŜytkownik…

#1 Dlaczego pracownik naukowy pisze 
publikacje?

#2 Kiedy  jest mu potrzebna publikacja 
(własna, inna)?

#3 Gdzie lepiej przechowywać (własne, 
inne)?

#4 Jak ich szukać (własnych, innych)?



własny dorobek 
publikacyjny



#1#1
Dlaczego pracownik naukowy pisze Dlaczego pracownik naukowy pisze 

publikacje?publikacje?

• Dokumentuje postęp prowadzonych 
badań

• Dokonał  odkrycia naukowego

• Ma talent do pisania

• Chce się podzielić z innymi swoją wiedzą

• Musi spełnić wymagania stawiane 
naukowcom



#2#2
Kiedy  jest mu potrzebna publikacja?Kiedy  jest mu potrzebna publikacja?

• Własna
Do dalszej pracy, sprawozdań, cytowań, 

współdzielenia się z innymi …

• Innego autora
Do dalszej pracy, poznania nowych treści, 

przeglądu badań, cytowań …



inne bardzo potrzebne prace



#3 #3 
Gdzie lepiej przechowywa ć?Gdzie lepiej przechowywa ć?

• Własne
W szufladzie, na półce, w segregatorze, w 

komputerze, w bazie, w repozytorium cyfrowym

• Inne
Na półce, w bibliotece, w komputerze, w bazie, w 

internecie, w repozytorium cyfrowym



#4 #4 
Jak ich szuka ć?Jak ich szuka ć?

uporządkowany wg określonego klucza zbiór 
drukowany

uporządkowany zbiór cyfrowy z narzędziami 
wyszukiwawczymi 

decyduje
skuteczność wyszukiwania, szybkość i brak 

ograniczeń w dostępie, technologia



co trzyma ć i gdzie



Publikacje w j. polskim w bazie Publikacje w j. polskim w bazie 
MEDLINEMEDLINE

• Cały serwis PubMed (Medline) – 18 mln rek. 

w tym j ęzyk angielski – 14,4 mln rek.

Pełne teksty – cała baza - 2,6 mln rek. 
w tym j ęzyk angielski - 2,5 mln rek. 

• Język polski – 160 tys. rek. 
w tym pełne teksty – 1,5 tys. rek. 



JJęęzyk publikacji w bazie zyk publikacji w bazie 
MEDLINEMEDLINE

JJęęzykzyk Liczba rek.Liczba rek. FullFull texttext

angielski 14,4 mln 2,5 mln

niemiecki 770 tys. 51

francuski 636 tys. 13,9 tys.

rosyjski 636 tys. 12

japoński 372 tys. 3,8 tys.

włoski 286 tys. 1,2 tys.

hiszpa ński 259 tys. 29 tys.

polski 160 tys. 1,5 tys.



Publikacje w j. polskim w bazie Publikacje w j. polskim w bazie 
MEDLINEMEDLINE

TytuTytu łł czasopismaczasopisma Dostawca Dostawca 
pepełłnego tekstunego tekstu

Liczba Liczba 
rek. rek. fullfull
texttext

SposSpos óób b 
dostdost ęępupu

Kardiologia Polska Termedia 597 Log/rej

Postępy Higieny i Medycyny 
Doświadczalnej

Index
Copernicus

332 Bez log

Neurologia i Neurochirurgia Polska Termedia 262 Log/rej

Endokrynologia, Diabetologia i Choroby 
Przemiany Materii Wieku Rozwojowego

Cornetis 238 Log/rej

Polskie Archiwum Medycyny 
Wewnętrznej

Polish Archives
of Internal
Medicine

97 Bez log



DRIVER: Networking European
Scientific Repositories

• Cały serwis - 1 mln rek. z róŜnych 
repozytoriów Europy

Publikacje w j. polskim w Publikacje w j. polskim w 
projekcie DRIVERprojekcie DRIVER

Język polski – 23 rek. 
z róŜnych repozytoriów poza Polsk ą



JJęęzyk publikacji w zyk publikacji w serwisie serwisie 
DRIVERDRIVER



Publikacje w j. polskim w Publikacje w j. polskim w 
serwisieserwisie DRIVERDRIVER



Publikacje w j. polskim wPublikacje w j. polskim w
katalogu katalogu OAIsterOAIster

•• Cały serwis Cały serwis –– 20 20 mlnmln rek. z ró Ŝnych rek. z ró Ŝnych 
repozytoriów i bibliotek cyfrowychrepozytoriów i bibliotek cyfrowych

Język polski – 152 514 rek. 
w większo ści zasoby starsze z bibliotek 

cyfrowych (brak zasobów 
współczesnych)



Publikacje w j. polskim wPublikacje w j. polskim w
repozytorium repozytorium EE--LisLis

• Cały serwis – ponad 9 tys. rek.

Język polski – 126 rek. 



Szybko ść publikowaniaSzybko ść publikowania



co trzyma ć i gdzie
jak zarz ądzać
jak szuka ć



UsUsłługi informacyjne Biblioteki IMPugi informacyjne Biblioteki IMP
• Dla kogo?
Główna grupa: pracownicy naukowi, lekarze specjaliści
• Co udost ępnia?
Głównie: czasopisma zagraniczne, czasopisma polskie
• Skąd pochodz ą źródła?
Zasoby własne drukowane, zasoby zewnętrzne płatne, 

zasoby otwartego internetu, współpraca bibliotek
• W jaki sposób?
Tradycyjnie na miejscu, konsorcyjny zakup baz z 

czasopismami elektronicznymi, tworzenie własnych 
baz bibliograficznych



MEDIP baza tematyczna z zakresu medycyny pracy
(50 tys. rek.)

http://old.imp.lodz.pl/expertus/inf/ 

PUB publikacje pracowników (ok.7 tys. rek.)
http://old.imp.lodz.pl/expertus/PUB/ 

NAUKA doktoraty i habilitacje IMP (228 rek.)
http://old.imp.lodz.pl/expertus/NAUKA/ 

Własne bazy tworzone Własne bazy tworzone 
w Bibliotece IMPw Bibliotece IMP



Nakład pracy a u Ŝyteczno ść bazNakład pracy a u Ŝyteczno ść baz

•• MEDIP (tematyczna)MEDIP (tematyczna) – 2 osoby; konieczne utrzymanie 
prenumeraty, powielanie innych baz; bardzo przydatna dla szybkiej 
obsługi w pierwszym etapie zbierania piśmiennictwa, duŜe 
wykorzystanie; brak pełnych tekstów

•• PUB (dorobek)PUB (dorobek) – 1 osoba; niezbędna dla dokumentowania 
publikacji pracowników, wykorzystywana do sprawozdań, wskaźników, 
rankingów, duŜe wykorzystanie; brak pełnych tekstów

•• NAUKA (rozprawy)NAUKA (rozprawy) – 1 osoba; ułatwia wyszukiwanie; brak 
pełnych tekstów



idzie nowe



Repozytorium instytucjonalne Repozytorium instytucjonalne 
czy tematyczne?czy tematyczne?

• Repozytorium ECNIS http://www.ecnis.org
Environmental Cancer Risk, Nutrition and Individual

Susceptibility
Rak Środowiskowy, Dieta i Indywidualna 

WraŜliwo ść
Archiwum dokumentów cyfrowych, nowa technologia, 

pełne teksty lub informacja o dostępności tekstu, 
otwarty dostęp OA, moŜliwość autoarchiwizacji, 
aktywne uczestnictwo autorów, wykorzystanie 
serwisów społecznościowych, róŜne typy 
dokumentów, wyszukiwanie przez internet… 



Prosta nawigacjaProsta nawigacja



Przejrzyste wyniki, szybko ść Przejrzyste wyniki, szybko ść 
publikowaniapublikowania



ŁŁatwy dost ęp do pełnych atwy dost ęp do pełnych 
tekstówtekstów



Dodatkowe narz ędzia Dodatkowe narz ędzia 
komunikacjikomunikacji



U nas, u innych…U nas, u innych…



U nas …U nas …



OA OA -- usługa wg nowych zasadusługa wg nowych zasad

• Otwarcie dostępu do publikacji naukowych
• Nowe zasady własności intelektualnej
• Współuczestnictwo autorów w udostępnianiu
• Przejrzystość i wzrost jakości publikacji
• Nowy mechanizm propagacji i dyskusji 

naukowców
• Współdzielenie się wynikami badań
• Działanie badacza i interakcja odbiorcy
• Połączenie między światem nauki i zwykłym 

uŜytkownikiem



plan działania



Czy repozytorium zast ąpi baz ę?Czy repozytorium zast ąpi baz ę?

• Baza tematyczna??? 
• Repozytorium !!!
Dwa w jednym (instytucjonalne, z w ąską 

kolekcj ą tematyczn ą z czasopism 
specjalistycznych)



StraŜ finansowa



bezpiecze ństwo 
danych



trudny wybór


