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PLAN PREZENTACJI

1. Bibliograficzna baza danych

– elementy, funkcjonalności

– realizowane funkcje

Baza narzędziem promocji nauki
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2. Baza narzędziem promocji nauki

3. Baza promocją autora, czasopisma,

wydawnictwa, instytucji naukowej



Bibliograficzna baza danych 

– elementy informacyjne

� dane bibliograficzne: rekordy artykułów, indeksowanych źródeł

� dane faktograficzne: rekordy autorów, wydawców 

� dodatkowe elementy: bibliografie

� treści: streszczenia, pełne teksty

� zorganizowany dostęp do zasobów:

wyszukiwanie: proste, złożone 
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� wyszukiwanie: proste, złożone 

� przeglądanie wg indeksów: słów kluczowych, autorów, 
indeksowanych źródeł, haseł przedmiotowych, kategorii

� informacje o bazie: zakres tematyczny, czasowy, twórcy bazy, 
cel tworzenia bazy



� przeszukiwanie zawartości wielu źródeł w tym samym czasie

� zorganizowane wyszukiwanie i możliwość jego modelowania  

� rzetelność i profesjonalizm wykonania (standardy opracowania i 

udostępniania danych)

Bibliograficzna baza danych

- dodatkowe funkcjonalności
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udostępniania danych)

� innowacyjność (rozwój oprogramowania)

� elementy społecznościowe (możliwość komunikacji z użytkownikami)

� dodatkowe funkcjonalności: linkowanie



Bibliograficzna baza danych = Promocja nauki

Funkcja 
informacyjna

Funkcja 
promocyjna 

określona  zawartość / własna witryna internetowa 
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o określona  zawartość / 

tematyka 

o elementy rekordu 

bibliograficznego

o liczba indeksowanych źródeł

o streszczenia, pełny tekst

� własna witryna internetowa 

� dostęp online

� otwartość / bez rejestracji

� bezpłatny dostęp do zasobów

� indeksowanie przez popularne 

i naukowe wyszukiwarki



Nowe spojrzenie na pracę naukową

� rozwój idei Open Access

� ocena pracy naukowej na podstawie publikacji 

� tendencje by publikacje naukowe wykonane za publiczne środki 

finansowe, były dostępne w pełnym tekście za darmo
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� recenzja z formy tradycyjnej ewaluuje do formy recenzji otwartej

(każdy lub określony) użytkownik może zrecenzować publikację 

naukową 



Bibliograficzna baza danych

a promocja autora

� indeksy twórców /autorów (wskazują grono osób związanych z daną 

dziedziną)

� rekordy autorskie (prezentują dane o autorach, ich miejscu pracy, adres 

do kontaktu - e-mail)

rekordy autorskie z listą publikacji w danej bazie

7

� rekordy autorskie z listą publikacji w danej bazie

(tworzą bibliografie podmiotowe)

� wzajemne cytowania autorów w obrębie danej bazy 

(tworzą krąg ludzi zajmujących pokrewną tematyką) 

� autor publikacji udostępnionej w sieci dzięki bazie:

� ma szansę zwiększenia liczby cytowań 

� ma szansę znalezienia partnerów naukowych, uczestnictwa w narodowych czy 

międzynarodowych projektach badawczych 



Bibliograficzna baza danych 

a promocja czasopisma

� umieszczenie na liście czasopism indeksowanych w bazie 

� prezentacja rekordu czasopisma (dane bibliograficzne identyfikujące 
czasopismo, dane kontaktowe redakcji, wydawcy, strony www)

� informacja o listach rankingowych i przyznanych punktach dla tytułu

zwiększona widoczność  zasobów w sieci (cyfrowe, oryginalne lub 
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� zwiększona widoczność  zasobów w sieci (cyfrowe, oryginalne lub 
digitalizowane dane w sieci)

notka: Czasopismo indeksowane w bazie….wpływa na prestiż



Bibliograficzna baza danych

a promocja wydawnictwa/redakcji

� listy wydawców (prezentując rynek wydawniczy w danej dziedzinie, 

autorzy mają informacje o możliwości publikacji)

� rekordy wydawców (dane tele-adresowe, strony www)

� listy wydawanych czasopism (promocja działalności) 
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Bibliograficzna baza danych 

a promocja instytucji
(instytutów naukowych, uczelni, towarzystw naukowych)

� wyszukiwanie wg afiliacji prezentuje dorobek naukowy instytucji

� autorzy „powiązani” afiliacją budują renomę instytucji

� listy instytucji współpracujących prezentują zaangażowaną w dane 

przedsięwzięcie grupę 
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przedsięwzięcie grupę 

� różnorodność publikacji, ilość autorów i publikacji wpływa na 

wizerunek instytucji



Dlaczego warto znaleźć się w bibliograficznej 

bazie danych?

WIĘKSZA 
CYTOWALNOŚĆ

POPULARNOŚĆPRESTIŻ
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BAZA WIDOCZNOŚĆ

NOWE
KONTAKTY
NAUKOWE

WSPARCIE 
FINANSOWE

RENOMA 
W ŚWIECIE 

NAUKOWYM

ROZPOZNA-
WALNOŚĆ



AUTOR  AUTOR  widoczny w Google Scholar, Googlewidoczny w Google Scholar, Google
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AUTORAUTOR potencjalny partner do pracy naukowej, projektu, badańpotencjalny partner do pracy naukowej, projektu, badań
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AUTOR AUTOR zawodowe dane kontaktowe  zawodowe dane kontaktowe  
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CZASOPISMOCZASOPISMO w grupie tytułów o określonej tematyce w grupie tytułów o określonej tematyce 
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CZASOPISMOCZASOPISMO wizytówka, kolejny punkt dostępu wizytówka, kolejny punkt dostępu 

okładka, dane bibliograficzne, zasoby okładka, dane bibliograficzne, zasoby -- wykaz zindeksowanych wykaz zindeksowanych 

roczników, info o czasopiśmie, kontaktroczników, info o czasopiśmie, kontakt
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CZASOPISMO CZASOPISMO rekord bibliograficzny czasopismarekord bibliograficzny czasopisma

punktacja, listy rankingowe, indeksowanie punktacja, listy rankingowe, indeksowanie 
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WYDAWNICTWO / REDAKCJA WYDAWNICTWO / REDAKCJA 

promocja działalności, poszerzenie grona autorówpromocja działalności, poszerzenie grona autorów
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WYDAWNICTWO / REDAKCJA WYDAWNICTWO / REDAKCJA 

prestiż, zachęta dla autorów do publikowaniaprestiż, zachęta dla autorów do publikowania
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INSTYTUCJA INSTYTUCJA rola twórcy, współpracownika, zaangażowanierola twórcy, współpracownika, zaangażowanie
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