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 Kustosz dyplomowany, zastępca dyrektora Biblioteki Politechniki Krakowskiej, 
absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Koordynuje współpracę polskich bibliotek naukowych w ramach 
Konsorcjum BazTech. Współpracuje przy tworzeniu Repozytorium Politechniki 
Krakowskiej. Autorka publikacji m.in. z zakresu badania potrzeb użytkowników 
bibliotek, zasobów cyfrowych. 
 

 

Streszczenie: We współczesnej komunikacji naukowej promocja odgrywa coraz większą rolę, 
a jednym z jej narzędzi może być również bibliograficzna baza danych. Celem prezentacji jest 
zwrócenie uwagi na tę — inną niż informacyjna — funkcję bazy danych. Zaprezentowano przykłady 
elementów i funkcjonalności bibliograficznych baz danych, które mogą służyć wydawcom i redakcjom 
do poszerzenia kręgu odbiorców czasopism naukowych, a autorom do popularyzacji własnego 

dorobku naukowo-badawczego. 
Słowa kluczowe: bazy bibliograficzne, bazy danych, bibliografie dziedzinowe, komunikacja naukowa, 
promocja nauki, czasopisma naukowe 
 
Abstract: In today's scientific communication the promotion plays an increasingly important role, and 
one of its tools may be also bibliographic database. The aim of the presentation is to draw attention to 
other than the function of information of database. In this publication were presented examples of 
elements and functionality of bibliographic databases, which can serve publishers and editors to 
broaden the audience of scientific journals and authors to popularize their research achievements. 
Keywords: bibliographic databases, databases, subject bibliographies, special bibliographies science 
communication, promotion of science, scientific journals 
 

Prezentacja 
 

Wprowadzenie 
 

Przedmiotem referatu jest prezentacja wybranych elementów i funkcjonalności 
bibliograficznych baz danych, które promują naukę: publikacje naukowe, ich autorów oraz 
wydawców i redakcje czasopism naukowych. Przez bibliograficzne bazy danych rozumiemy 
tu bazy dziedzinowe, obejmujące zdefiniowany obszar nauki. W regularnie aktualizowanej 
przez specjalistów bibliotekarzy bibliograficznej bazie danych można znaleźć informacje 
zawarte na ogół w artykułach z czasopism, materiałach konferencyjnych, książkach 
z określonego obszaru tematycznego. Dzięki zastosowaniu odpowiednio zorganizowanego 
wyszukiwania, identyfikacji odpowiednich słów kluczowych czy terminów klasyfikacji wyniki 
takiego wyszukiwania są bardziej wiarygodne i aktualne niż informacje, które można znaleźć, 
przeszukując Internet przy pomocy ogólnych wyszukiwarek. Pomimo że zasoby baz danych 
często uznawane są za składową tzw. ukrytego Internetu1, ich zawartość stanowi jedno 
z najbogatszych zbiorów informacji o nauce i niewątpliwie ją promuje. 

                                                           

1
 JASKOWSKA, B. Ukryty Internet — jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy? 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [on-line]. 2007, nr 1 [Dostęp 29.05.2013], s. 79-87. Dostępny 
w World Wide Web: https://www.ipiss.com.pl/wp-
content/uploads/downloads/2012/11/b_jaskowska_zzl_1_2007.pdf. 

http://www.ebib.pl/pliki/24/Buzdygan_2013.pdf
http://www.ebib.pl/pliki/24/Buzdygan_2013.pdf
https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/11/b_jaskowska_zzl_1_2007.pdf
https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/11/b_jaskowska_zzl_1_2007.pdf
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Bibliograficzne bazy danych 
 
Według encyklopedii PWN2 baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych danych, 
przechowywanych w pamięci komputerów i wykorzystywanych przez programy 
użytkowe instytucji lub organizacji wraz z oprogramowaniem umożliwiającym 
definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie tych danych. Natomiast 
bibliograficzna baza danych, zgodnie z definicją zamieszczoną w słowniku 
opracowywanym przez pracowników Instytutu Bibliograficznego Biblioteki 
Narodowej3, to bibliograficzny system wyszukiwawczy w formie bazy danych. Wśród 
terminów skojarzonych wymienia się w tym słowniku: bazę danych definiowaną jako 
zbiór powiązanych danych wystarczający dla danego celu lub dla danego systemu 
przetwarzania danych, zbiór obiektów danych przechowywanych wspólnie w postaci 
elektronicznej, zgodnie z pewnym „schematem i udostępniany przez komputer” lub 
zbiór obiektów danych przechowywanych wspólnie w postaci elektronicznej 
w określonej strukturze i udostępniany za pośrednictwem komputera. 
 
Z definicji zawartych w obu przytoczonych źródłach wynika, że zestaw danych, 
sposób ich prezentacji oraz zakres udostępnienia szerokiej publiczności może 
świadczyć o wartości bazy, a w przypadku baz bibliograficznych — o ich znaczeniu 
w komunikacji naukowej. Bibliograficzne bazy danych, dzięki zastosowaniu 
technologii informatycznej zastąpiły drukowane bibliografie dziedzinowe. Ich 
najważniejszą funkcją jest informacja o publikacjach, o dorobku naukowym 
zamieszczanym w czasopismach naukowych, materiałach konferencyjnych oraz 
książkach naukowych. Wartość informacyjną baz danych możemy określić na 
podstawie występowania jak największej liczby następujących elementów: 

 danych bibliograficznych: rekordów artykułów, indeksowanych źródeł, 

 danych faktograficznych: rekordów autorów, wydawców,  

 danych dodatkowych: np. bibliografii załącznikowej, 

 treści: streszczeń, pełnych tekstów, 

 zorganizowanego dostępu do zasobów: 
o wyszukiwania: prostego i/lub złożonego, 
o przeglądania według indeksów: słów kluczowych, autorów, 

indeksowanych źródeł, haseł przedmiotowych, kategorii, 

 dodatkowych informacji charakteryzujących dany zasób danych, np. zakres 
tematyczny, chronologiczny, informacje o twórcach bazy i celu jej tworzenia.  

 
Im więcej elementów zawierają rekordy bazy, tym większą wartość ma jej funkcja 
informacyjna. O znaczeniu bibliograficznych baz danych, szczególnie tych 
dziedzinowych, we współczesnej komunikacji naukowej nie trzeba przekonywać 
użytkowników informacji. Warto jednak podkreślać walory tych baz i zwracać uwagę 
na dobre przykłady. Podsumowując, funkcja informacyjna bazy bibliograficznej jest  

                                                           

2
 Baza danych. W: Encyklopedia PWN [on-line]. [Dostęp 06.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3875256/baza-danych.html. 
3
 Sternik: słownik terminologiczny z zakresu bibliografii i katalogowania [on-line]. [Dostęp 06.05.2013]. 

Dostępny w World Wide Web: http://sternik.bn.org.pl/vocab/index.php?tema=536&/bibliograficzna-
baza-danych. 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3875256/baza-danych.html
http://sternik.bn.org.pl/vocab/index.php?tema=536&/bibliograficzna-baza-danych
http://sternik.bn.org.pl/vocab/index.php?tema=536&/bibliograficzna-baza-danych
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spełniona dzięki wyczerpującej tematyce, określonej zawartości rekordów, liczbie 
i rodzaju indeksowanych źródeł, ich zakresie czasowym i zawartej pełnej treści 
dokumentu. 
 
Bibliograficzna baza danych promocją nauki 
 
Promocja nauki służy tworzeniu korzystnego wizerunku instytucji i naukowców, 
wspiera marketing produktów naukowych oraz popularyzuje naukę poprzez promocję 
wyników badań, osiągnięć naukowych, ludzi związanych z nauką i instytucji, których 
zadaniem jest tworzenie i udostępnianie wiedzy. Wymienione elementy występują 
w bibliograficznych bazach danych, dlatego oprócz walorów informacyjnych 
współczesne bazy danych, dzięki możliwościom, jakie daje technika, są narzędziem 
komunikacji naukowej oraz posiadają funkcjonalności pozwalające im pełnić 
dodatkowo funkcję promocyjną. Należą do nich: 

 indywidualna witryna internetowa, 

 dostępność on-line, 

 otwartość / brak rejestracji, 

 bezpłatny dostęp do zasobów, 

 indeksowanie przez popularne i naukowe wyszukiwarki. 
 
Funkcja promocyjna realizowana jest dzięki dobrze zbudowanej i atrakcyjnej witrynie 
internetowej, z wyczerpującymi informacjami o bazie, dzięki udostępnieniu zasobów 
bazy w sieci 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, niwelowaniu blokad 
w postaci opłat czy rejestracji oraz dzięki udostępnieniu zasobów innym narzędziom 
wyszukiwawczym, z których korzystają użytkownicy. 
 
Funkcji promocyjnej sprzyjają ponadto: rozwój idei otwartego dostępu do treści 
naukowych i udostępnianych w sieci wyników prac badawczych i projektów, 
zwłaszcza powstałych z wykorzystaniem środków publicznych; warunki oceny pracy 
naukowej na podstawie ilości publikacji. Nowe, otwarte formy recenzowania oraz 
liczba odsłon czy pobrań danego zasobu przez czytelników wskazują na 
zainteresowanie daną publikacją, a co za tym idzie, na jej wartość naukową. 
 
Na zbiór obiektów bibliograficznej bazy danych najczęściej składają się dane 
o artykułach, autorach, czasopismach, wydawnictwach, redakcjach. Elementy te są 
ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. Wskazany powyżej potencjał 
informacyjny i funkcjonalny baz danych daje podstawy, by uznać je za narzędzia 
promujące naukę. 
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Na jakie korzyści może liczyć czasopismo indeksowane w bazie? 
 
Rynek wydawniczy jest obecnie tak bogaty, że konkurujące czasopisma naukowe 
szukają nabywców — czytelników, starając się prezentować wysoką jakość 
weryfikowaną przez różnego rodzaju rankingi, punktacje itp. Ocena polega głównie 
na przeglądzie ich wykorzystania artykułów i cytowania przez innych autorów. Do 
podwyższenia wartości takiej oceny przyczynia się również promocja czasopism 
w bazach. Tytuł indeksowany w bibliograficznej bazie danych jest na ogół 
umieszczany na liście czasopism rejestrowanych i często prezentowany w odrębnym 
rekordzie czasopisma, w którym dostępne są jego bibliograficzne dane 
identyfikacyjne oraz dane kontaktowe twórców, adresy strony WWW itp. W takich 
rekordach często podaje się również informacje o obecności na listach rankingowych 
i przyznanych punktach, co wpływa na rangę i prestiż czasopisma. Dzięki 
indeksowaniu w bazach wiele czasopism ma możliwość zaprezentowania się w sieci 
i tym samym zwiększenia widoczności swoich zasobów (w postaci cyfrowej).  

 

 

Rys. 1. Rekord czasopisma w dziedzinowej bibliograficznej bazie danych  
Źródło: Baza DML-PL [on-line].[Dostęp 06.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: 

http://pldml.icm.edu.pl. 

 
Redakcje czasopism doceniają wartość promocyjną, jaką jest indeksowanie 
w bazach, i zamieszczają informacje o tym w celu zachęcenia autorów do 
publikowania, a czytelników do lektury czasopism. Często na stronach redakcyjnych 
zamieszcza się notki o treści „Czasopismo indeksowane w bazie….”. 

 
 
 

http://pldml.icm.edu.pl/
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Rys. 2. Strona internetowa czasopisma Composites Theory and Practice  
Źródło: Composites Theory and Practice [on-line]. [Dostęp 06.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: 

http://www.kompozyty.ptmk.net/informacje_bibliograficzne.html. 

 

 

Rys. 3. Strona internetowa Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach 

Źródło: Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach [on-line]. [Dostęp 06.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: 
http://www.wz.uph.edu.pl/index.php/pl/zeszyty-naukowe/recenzenci.html.  

http://www.kompozyty.ptmk.net/informacje_bibliograficzne.html
http://www.wz.uph.edu.pl/index.php/pl/zeszyty-naukowe/recenzenci.html
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Jak bibliograficzne danych bazy mogą promować autora indeksowanej 
publikacji? 
 
Dzięki odpowiednio zaprojektowanemu interfejsowi bazy tworzą indeksy twórców, 
w tym autorów publikacji, wskazując grono osób związanych z daną dziedziną. Jeżeli 
dysponują rekordami osobowymi, prezentują dane o autorach, ich miejscu 
zatrudnienia, adresie e-mail. Niekiedy tworzą bibliografie podmiotowe, jeżeli rekordy 
pozwalają na dołączenie list publikacji zawartych w bazie. Stwarzając możliwość 
powiązania wzajemnych cytowań autorów w obrębie bazy, kreują krąg ludzi 
zajmujących się pokrewną tematyką. Poniżej przykład bogatego w informacje 
rekordu autorskiego. 

 
 

Rys. 4. Wyszukiwanie w bazie Central and Eastern European Online Library według nazwiska autora 
publikacji z Polski  

Źródło: Central and Eastern European Online Library [on-line]. [Dostęp 06.05.2013]. Dostępny 
w World Wide Web: http://www.ceeol.com/. 

 
Bardzo istotnym elementem promocji autorów jest możliwość wyszukania nazwiska 
twórcy pracy upublicznionej w sieci właśnie dzięki bazie. Dzieje się tak wówczas, gdy 
czasopismo nie posiada wersji on-line ani własnej witryny, a informacje o artykułach 
„istnieją” w sieci tylko dzięki indeksacji w bazie danych. Również dlatego autor może 
liczyć na wzrost liczby cytowań swoich prac, znalezienie partnerów naukowych, 
uczestnictwo w narodowych czy międzynarodowych projektach badawczych. 
 
 
 
 

http://www.ceeol.com/
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Rys. 5. Wyszukiwanie w Google Scholar według nazwiska autora publikacji rejestrowanej w bazie BazTech 
Źródło: Google Scholar [on-line]. [Dostęp 06.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: 

http://scholar.google.pl/. 

 
Jakie informacje o wydawcach / redakcjach udostępniają bazy?  
 
W nauce, podobnie jak i nieomal we wszystkich dziedzinach życia, trwa rywalizacja 
o prestiż, siłę oddziaływania, a także o pieniądze4. Wydawcy muszą dbać o swój 
wizerunek na rynku, w czym zapewne pomagają im bazy danych indeksujące 
wydawane przez nich czasopisma. Bazy dziedzinowe prezentują rynek wydawniczy 
w danej dyscyplinie, tworząc listy wydawców, dzięki czemu autorzy mają dostęp do 
informacji o możliwości publikowania. 
 
Niejednokrotnie bazy tworzą rekordy wydawców zawierające ich dane teleadresowe, 
adresy strony WWW, przez co ułatwiają kontakt z wydawnictwem. Dzięki temu, że 
informacje te poszukujący znajdują w bazie, traktują je bardziej wiarygodnie. 
Dodatkowo rekordy takie mogą zawierać listy wydawanych czasopism, promując 
działalność wydawniczą danej instytucji. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

4
 WILKIN, J. Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce — podstawy metodologiczne, 

znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy. Forum Akademickie [on-line]. 14.01.2013 
[Dostęp 06.05.2013]. Dostępny w World Wide Web: 
http://forumakademickie.pl/aktualnosci/2013/1/14/1315/ocena-parametryczna-czasopism-naukowych-
w-polsce-podstawy-metodologiczne-znaczenie-praktyczne-trudnosci-realizacji-i-perspektywy/. 

http://scholar.google.pl/
http://forumakademickie.pl/aktualnosci/2013/1/14/1315/ocena-parametryczna-czasopism-naukowych-w-polsce-podstawy-metodologiczne-znaczenie-praktyczne-trudnosci-realizacji-i-perspektywy/
http://forumakademickie.pl/aktualnosci/2013/1/14/1315/ocena-parametryczna-czasopism-naukowych-w-polsce-podstawy-metodologiczne-znaczenie-praktyczne-trudnosci-realizacji-i-perspektywy/
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Rys. 6. Rekord wydawcy w dziedzinowej bibliograficznej bazie danych  
Źródło: Baza BazTech [on-line].[Dostęp 06.05.2013] Dostępny w World Wide Web: 

http://baztech.icm.edu.pl.  

 
Czy instytuty, towarzystwa naukowe, uczelnie, poprzez związki z bazami będą 
lepiej postrzegane w środowisku naukowym? 
 
Bibliograficzne bazy danych, oferując dodatkowe funkcjonalności, jak np. 
wyszukiwanie artykułów według afiliacji autorów, prezentują dorobek naukowy 
instytucji, a autorzy „powiązani” daną afiliacją przyczyniają się do wzrostu jej renomy. 
Różnorodność publikacji, wysoka liczba autorów i prac wpływa bowiem pozytywnie 
na wizerunek instytucji. Ponadto na witrynach baz spotkać można listy instytucji z nią 
współpracujących, w tym wydawnictw i redakcji, które często funkcjonują przy 
towarzystwach naukowych, instytutach, katedrach. Jest to swego rodzaju wzajemna 
promocja i rekomendacja oraz poświadczenie czynnego zaangażowania danej 
jednostki w rozwój bazy danych.  
 

http://baztech.icm.edu.pl/
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Rys. 7. Witryna dziedzinowej bibliograficznej bazy danych z informacją o jej twórcach 
Źródło: Baza BazEkon [on-line].[Dostęp 06.05.2013] Dostępny w World Wide Web: 

http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/. 

 
Dlaczego warto znaleźć się w bibliograficznej bazie danych? 
 
Obecność w bazie danych wpływa na promocję osiągnięć naukowych autorów, 
instytucji naukowych, podnosi ich prestiż w środowisku naukowym krajowym 
i międzynarodowym. Instytucje, redakcje czy wydawnictwa mogą wykorzystywać ten 
fakt np. w staraniach o wsparcie finansowe. Autorzy dzięki lepszej widoczności 
w sieci mogą liczyć na rozpoznawalność i renomę w określonym kręgu naukowym. 
Mogą też oczekiwać wzrostu cytowalności swoich prac, a także nowych kontaktów 
naukowych oraz ofert współpracy w projektach naukowych i komercyjnych. Dzięki 
otwartemu dostępowi do danych zamieszczanych w bazach bibliograficznych 
wszystkie informacje są osiągalne dla ogółu społeczności internetowej, co 
z pewnością ma wpływ na ich popularność. Jeżeli wymienieni gracze życia 
naukowego staną się bardziej znani i wzbudzą zainteresowanie użytkowników dzięki 
występowaniu w bazach, będzie to sukcesem również jej „promotorów” — 
bibliograficznych baz danych. 
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