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BazEkon – bogactwo wiedzy i możliwości

Urszula Cieraszewska
Kustosz  dyplomowany,  zastępca  dyrektora  ds.  udostępniania  Biblioteki  Głównej
Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Krakowie,  absolwentka  Instytutu  Informacji
Naukowej i  Bibliotekoznawstwa Akademii  Pedagogicznej. Koordynuje współpracę
polskich  bibliotek  naukowych  w  ramach  Konsorcjum BazEkon.  Członek  zespołu
StatEL.  Współpracuje  przy  tworzeniu  bazy  Dorobek oraz przesyłaniu  danych do
PBN. Zainteresowania skupiają się wokół działalności informacyjnej bibliotek.

Streszczenie:  Celem  dziedzinowej  bazy  BazEkon  jest  zaspokojenie  potrzeb  informacyjnych
użytkowników w zakresie dostępu do literatury z obszaru nauk ekonomicznych i  pokrewnych oraz
promocja  dorobku  polskiej  myśli  naukowej.  Odbiorcami  bazy  są  głównie  studenci,  doktoranci
i pracownicy naukowi polskich uczelni oraz pracownicy instytutów badawczych i instytutów naukowych
PAN. Ze względu na otwarty charakter bazy i tematykę grono odbiorców stale się poszerza. BazEkon
oprócz  wspomagania  wydawców  przy  zasilaniu  POL-indexu  stanowi  również  reklamę  dla  ich
czasopism, dzięki otwartemu dostępowi i indeksowaniu zasobów m.in. w Google Scholar i Google.
W referacie zostaną zaprezentowane nowe rozwiązania, których zastosowanie zwiększyło możliwości
eksportu  danych  w  różnych  formatach  oraz  przyspieszyło  proces  przekazywania  plików  przez
wydawców.

Słowa kluczowe: bazy dziedzinowe, bazy bibliograficzno-pełnotekstowe, BazEkon

Abstract: The aim of the BazEkon database is to satisfy the information needs for users in terms of
the scientific literature in the field of economic sciences and related subjects promote in this regard the
achievements of Polish scientific forethought. The databases recipients are mainly students, graduate
students, PhD’s and all scientific staff of Polish universities and research and development institutes. 
Nevertheless, due to the open access to the variety of subjects covered by the database, the number
of costumers is constantly growing. The database can also be a valuable source of information for
employees of different industries and businesses. In addition BazEkon may assist publishers to upload
publishing data to governmental system calls POL-index, simultaneously the database can be a form
of advertising itself due to the open access and indexing via Google Scholar, Google. Finally, new
available solutions obtainable in the database will be presented.
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Prezentacja

Wprowadzenie

Głównym  zadaniem  bibliotek  naukowych  jest  zaspokajanie  potrzeb  uczelni
w dostępie do informacji zarówno poprzez zakup publikacji drukowanych, jak i dostęp
do  baz  danych.  Dodatkowo  w miarę  możliwości  biblioteki  współpracują  przy
tworzeniu bibliografii dziedzinowych, których głównym celem jest wspomaganie 
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procesów naukowych oraz edukacyjnych. Taką rolę pełnią bazy dziedzinowe, w tym
np.  BazEkon.  Baza  ta  jest  adnotowaną  bibliografią  zagadnień  ekonomicznych
i pokrewnych, opartą na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych oraz
serii  wydawniczych uczelni  ekonomicznych, a także instytucji  naukowych, również
pozarządowych. W dalszej części tekstu oprócz podstawowych informacji na temat
bazy, omówione zostaną wprowadzone zmiany, które miały na celu poprawę jakości
bazy oraz zwiększenie przejrzystości danych.

BazEkon – najważniejsze fakty

BazEkon  to  bibliograficzno-pełnotekstowa  baza  dziedzinowa  z  zakresu  nauk
ekonomicznych i  pokrewnych. Baza została umieszczona na platformie Wirtualnej
Biblioteki Nauki ICM i znajduje się w wykazie baz referencyjnych tworzonym przez
Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego.  Poniżej  w  formie  rysunku  zostały
przedstawione najważniejsze daty w historii rozwoju bazy1.

Rys. 1. Kalendarium rozwoju bazy BazEkon
Źródło: O Konsorcjum. W: BazEkon [online]. [Dostęp 17.07.2017]. Dostępny w:

https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/konsorcjum.

Rozwój bazy można również zaobserwować przeglądając dane liczbowe, które są
aktualizowane na bieżąco: 

 liczba rekordów w bazie: 205 354 (stan na 10.07.2017), w tym:
o rekordy z literaturą załącznikową: 155 040,
o rekordy z pełnym tekstem: 74 821,

 liczba tytułów czasopism/zeszytów naukowych – 581 (w tym 358 aktualnie
ukazujących się),

 liczba tytułów czasopism/zeszytów naukowych z pełnymi tekstami – 306.

1 Informacje na podstawie: CIERASZEWSKA, U. Konsorcjum BazEkon – historia, twórcy, zasoby. 
W: Sobiech, A., Kozłowska, M. (red.). Strategia biblioteki: czas kryzysu – czasem wyzwań dla 
bibliotek. Ostrołęka: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce, 2015, s. 47–56. ISBN 978-
83-940425-0-9; Konsorcjum BazEkon. W: BazEkon [online]. [Dostęp 17.07.2017]. Dostępny 
w: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/konsorcjum.
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Dzięki  danym  zawartym  w  bazie  użytkownicy  (studenci,  doktoranci,  pracownicy
naukowi polskich uczelni oraz instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN,
a także branż przemysłu i biznesu) mogą przeprowadzić:

 poszukiwania bibliograficzne i rzeczowe – przegląd literatury z dziedziny nauk
ekonomicznych i pokrewnych,

 analizę  zawartości  –  badanie  cech,  stopnia  nasilenia,  częstotliwości
występowania danego zjawiska,

 analizę czasopisma – badanie afiliacji, mapa współpracy,
 analizę cytowań – ile, w jakich czasopismach, jakie dyscypliny.

Współpraca z wydawcami

Po zawiązaniu  współpracy  z  innymi  bibliotekami  oraz  umieszczeniu  BazEkon  na
liście baz referencyjnych liczba rozpisywanych tytułów w bazie gwałtownie wzrosła
(2015–2016  –  57  tyt.;  2017  –  32  tyt.).  Oprócz  publikacji  wprowadzanych  przez
gromadzące je biblioteki, współpracujące przy tworzeniu BazEkon, również wydawcy
zaczęli zgłaszać swoje czasopisma/serie wydawnicze. Każdy zgłoszony tytuł musiał
spełniać odpowiednie kryteria, np.: tematyka zgodna z profilem bazy, naukowy lub
fachowy charakter czasopisma, recenzowanie artykułów lub inna forma weryfikacji
treści  przed  opublikowaniem.  W  przypadku  spełniania  warunków  (pełna  lista  na
stronie bazy) do wydawcy wysyłano umowę. 

W czerwcu 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło komunikat
w sprawie  kryteriów  i  trybu  oceny  czasopism  naukowych  (w  tym  wprowadzania
danych bibliograficznych do systemu POL-index). Wydawcy zostali zobowiązani do
przesłania  danych,  na  podstawie  których  czasopisma  miały  być  oceniane  przez
zespół ds. oceny czasopism naukowych. Po ustaleniu wspólnej polityki wszystkich
baz  wchodzących  w skład  Wirtualnej  Biblioteki  Nauki,  Konsorcjum  BazEkon
zadeklarowało gotowość przekazywania danych wydawcom czasopism w formacie
XML. Pliki zawierały wszystkie obowiązkowe pola wymienione w komunikacie.

W  nowej  wersji  bazy  dla  użytkowników  dodano  możliwość  pobierania  danych
w formacie  XML  bezpośrednio  z  ekranu  wyników.  Opcja  ta  jest  dostępna  po
zalogowaniu do bazy i  uzupełnieniu pola z nazwą wydawcy.  W innym przypadku
format XML nie jest widoczny. 

Upowszechnianie nauki

Promocja  nauki  służy  tworzeniu  korzystnego  wizerunku  instytucji  i  naukowców,
których zadaniem jest tworzenie i  udostępnianie wiedzy.  Promocja nauki  to także
popularyzacja produktów naukowych, czyli wyników badań i osiągnięć naukowych2. 

2 BUZDYGAN, D. Bibliograficzna baza danych – promocją czasopism, artykułów, autorów i instytucji. 
W: Sójkowska, I., Derfert-Wolf, L. (red.). Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II 
Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17–19 kwietnia 2013 [online]. Stowarzyszenie 
EBIB, 2013. [Dostęp 13.07.2017]. Materiały konferencyjne EBIB, nr 24. ISBN 978-83-63458-06-5. 
Dostępny w: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/22. 
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Te elementy występują w BazEkon, dlatego oprócz walorów informacyjnych baza jest
narzędziem  komunikacji  naukowej.  Promuje  literaturę  z  zakresu  nauk
ekonomicznych  i  pokrewnych,  rozszerzając  wachlarz  wprowadzanych  tytułów
czasopism  o  tytuły,  zgłoszone  przez  pracowników  naukowych,  z  dyscyplin
reprezentowanych przez uczelnie, np. prawo, socjologia. 

Działania Konsorcjum BazEkon wspierają również ideę otwartego dostępu do treści
naukowych  poprzez  promocję  artykułów  z  dostępem  do  pełnego  tekstu  (wyniki
z bazy można znaleźć poprzez Google Scholar, Google, CeON, EBSCO Discovery
Service  czy  Primo).  Konsorcjum  pomaga  również  w  przygotowaniu  skanów
archiwalnych  numerów  czasopism  dla  wydawców  związanych  z  bibliotekami
tworzącymi bazę.

Dodatkowo  dzięki  rzetelnemu  opracowaniu  użytkownicy  mogą  liczyć  na
wiarygodność  wprowadzonych  informacji,  do  których  mają  wolny  dostęp.  Brak
ograniczeń w dostępie do informacji i atrakcyjna witryna z informacją o bazie pełni
również funkcję promocyjną.

Rozwój bazy

Od początku powstania bazy duży nacisk kładziono na jej rozwój zarówno w zakresie
interfejsu dla czytelnika i osób wprowadzających, jak również liczby wprowadzonych
rekordów. W obu przypadkach chodziło o jak najwyższą jakość, która pozwoli  na
łatwe i pełne korzystanie z bazy.

Jak widać w zaprezentowanych poniżej danych (wykr. 1) najwięcej zaindeksowanych
jednostek było w latach 2014–2015, kiedy Konsorcjum BazEkon uzyskało pierwsze
dofinansowanie  na  Utrzymanie  bazy  danych  z  zakresu  nauk  ekonomicznych
i pokrewnych  BazEkon.  Główny trzon prac  w ramach tej  dotacji  został  wykonany
w 2015 r. Następną dotację konsorcjum otrzymało w 2016 r. w wysokości wydanych
środków  w  2014  r.,  dlatego  można  zauważyć  zwiększenie  liczby  rekordów
w porównaniu z okresem sprzed dofinansowania, jednakże nie tak dynamiczne jak
w roku 2015. 

Wykr. 1. Liczba wprowadzonych rekordów do bazy BazEkon w okresie 2011–2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy BazEkon.
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Usprawnienia – dodawanie nowych słów kluczowych

Dzięki  dotacji  przygotowano  nową wersję  programu zarządzającego  dodawaniem
kolejnych  słów  kluczowych  zgłoszonych  przez  bibliotekarzy  oraz  pracowników
naukowych  do  zindeksowanych  publikacji.  Słowa  kluczowe  (polskie  i  angielskie)
wstawiane są na podstawie analizy zawartości pól: tytuł, słowa kluczowe, keywords,
abstrakt,  abstract.  Program  pozwala  na  zaawansowane  przeszukiwanie  w  tych
polach oraz wstawianie słowa kluczowego do wielu rekordów jednocześnie. Można
też  wyszukiwać  wybierając  indeks  Termin.  W  przeciwieństwie  do  poprzedniego
sposobu, nie będzie tu wyszukiwane każde słowo z osobna, lecz cały ciąg znaków.
Oba sposoby wyszukiwania zostały połączone spójnikiem „i”. Wyszukane słowa są
zaznaczone odpowiednimi kolorami.

Przygotowano  również  program  Wstaw  słowa  kluczowe  do  rekordów  BazEkon
niezatwierdzone w Keys,  który  można przeszukiwać na dwa sposoby.  Pierwszym
można pobrać 10 nowych słów kluczowych z bazy Keys wraz z rekordami z bazy
BazEkon, do których zostały one zgłoszone. Drugim wybrać niezatwierdzone słowa
kluczowe  wg  podanego  terminu.  Wyszukiwane  ciągi  znaków  zaznaczone  są  na
kolorowo. Proponowane słowa kluczowe można dużymi paczkami wysyłać do bazy
BazEkon,  co  automatycznie  zatwierdza  takie  słowo  w  bazie  Keys  oraz  wysyła
wiadomość  do  zgłaszającego.  Każde  z  proponowanych  słów  kluczowych  można
przed wysłaniem czy też zatwierdzeniem zmienić.

Rys. 2. Program „Wstaw słowa kluczowe do rekordów BazEkon NIEzatwierdzone w KEYS”
Źródło: rzut z ekranu z zasobów autorki.

Usprawnienia – interfejs dla czytelnika

Nowa wersja interfejsu dla czytelnika została na nowo napisana w frameworku PHP
CodeIgniter.  Dzięki  temu udało się zwiększyć wydajność i  przejrzystość programu
oraz  uniknąć  ewentualnych przyszłych  problemów związanych  z kompatybilnością
systemów.  Dzięki  zastosowaniu  frameworka  CSS  i  JavaScript  cała  strona
internetowa stała się czytelniejsza i skalowalna.
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Całkowicie  zmieniono  moduł  zarządzający  prawami  dostępu  do  pełnych  tekstów
artykułów zarejestrowanych w bazie.

Dzięki zastosowaniu modułu językowego osiągnięto możliwość zmiany języka bez
utraty wyszukanych danych. Poprzednio zmiana języka wiązała się z powrotem na
stronę główną programu.

Rys. 3. Strona bazy BazEkon – stara wersja
Źródło: archiwalny rzut z ekranu z zasobów autorki.

Umożliwiono zawężenie wyszukiwania w bazie wg preferencji  użytkownika,  dzięki
zastosowaniu operatorów boolowskich AND, OR, NOT. Dodatkowo już na pierwszym
ekranie  można  ograniczyć  wyniki  tylko  do  publikacji  z  pełnym  tekstem.  Dodano
reguły powiadamiania, z których może korzystać zarejestrowany czytelnik. Obecnie
reguły powiadamiania działają dla danych zawartych w następujących polach opisu
rekordu: słowa kluczowe, kraj/region, firma/organizacja. W przyszłości będzie można
dodać inne. 
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Rys. 4. Strona bazy BazEkon – nowa wersja.
Źródło: BazEkon [online]. [Dostęp 17.07.2017]. Dostępny w: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon.

Na liście wyszukanych rezultatów dodano możliwość zaznaczenia poszczególnych
rekordów,  które  można  następnie  wysłać  na  skrzynkę  poczty  elektronicznej  lub
wybrać  opcję  „pokaż:  wszystko”  i  przesłać  wyniki  w  wybranym  formacie
(standardowo, BibTeX, Harvard, VOSviewer).

Rys. 5. Wyświetlanie wyników wyszukiwania
Źródło: BazEkon [online]. [Dostęp 17.07.2017]. Dostępny w: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon.
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Przygotowanie opcji pobierania danych w formacie VOSviewer pozwala analizować
dane z  bazy BazEkon w programie  VOSviewer,  który  jest  szczególnie  użyteczny
w przypadku pracy z dużą liczbą danych. Program umożliwia podkreślenie aspektu
częstości  występowania  danych  elementów  w sieci  i  równocześnie  częstości  ich
współwystępowania.  Analizowany  tekst  zostanie  połączony  w  klastry  oznaczane
następnie kolorystycznie na mapie. Przynależność do klastra oznacza najczęstsze
współwystępowanie danych. 

Rys. 6. Mapa współwystępowania słów charakteryzujących publikacje odnoszące się do big data
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy BazEkon przy wykorzystaniu VOSviewer.

Wszystkie  przeprowadzone zmiany w bazie  miały  na  celu  uwzględnienie  potrzeb
i preferencji  indywidualnego  użytkownika.  Stworzono  zatem  program  pozwalający
użytkownikowi  założyć  własne  konto  oraz  nim  zarządzać.  Ze  względu  na  to,  że
strona ma być jak najbardziej przyjazna dla użytkownika, na obecnym etapie prac
zrezygnowano  ze  stosowania  systemu  weryfikacji  przy  rejestracji  użytkownika.
Niemniej,  w  przypadku  wystąpienia  problemów,  system  jest  gotowy  do
zaimplementowania np. systemu CAPTCHA.

Rys. 7. Strona z logowaniem do serwisu 
Źródło: BazEkon [online]. [Dostęp 17.07.2017]. Dostępny w: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon.
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Dodano możliwość przeglądania historii  poszukiwań w bazie wraz z ich bieżącym
odtworzeniem.  Historia  jest  wyświetlana  w  sposób  chronologiczny,  odtworzenie
zapytania  z  historii  nie  powoduje  powielenia  wpisu,  lecz  jego  aktualizację,  wpisy
historii mogą zostać usunięte przez użytkownika. W chwili obecnej nie zastosowano
limitu wpisów historii do bazy danych. 

Tak  samo  jak  w  przypadku  historii,  nie  wprowadzono  ograniczeń  w  liczbie
wpisywanych  reguł.  Na  ich  podstawie  można  przeglądać  rekordy  dodane  od
ostatniego logowania,  w ciągu ostatniego tygodnia,  miesiąca lub  wszystkie.  Listę
wyszukanych wg reguł rekordów można wysłać na pocztę elektroniczną.

Rys. 8. Konto użytkownika bazy „Twoje konto”
Źródło: BazEkon [online]. [Dostęp 17.07.2017]. Dostępny w: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon.

Wyeliminowano problem powtarzania tytułów przy przeglądaniu czasopism. Dzięki
zastosowaniu numeru ISSN, czasopisma udało się  odpowiednio  pogrupować bez
względu na to, jaki wariant tytułu występuje w bazie. 

Rys. 9. Zakładka Przeglądaj – stara i nowa strona
Źródło: BazEkon [online]. [Dostęp 17.07.2017]. Dostępny w: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon.

Jednocześnie udało się zachować ciągłość informacji o rozpisywanych publikacjach.
Pozwoliło to na połączenie informacji o wszystkich dostępnych rocznikach danego
czasopisma/serii wydawniczej w bazie. Bez względu na to, czy został wybrany 
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obecny tytuł, czy też poprzedni użytkownik zawsze będzie widział wszystkie dane.
Ponadto  dodano  informację  o  wydawcy  oraz  przyznanych  punktach,  które  są
automatycznie aktualizowane po opublikowaniu wykazu czasopism naukowych na
określony rok.

Rys. 10. Zakładka Przeglądaj – wyświetlanie wyników – stara i nowa strona
Źródło: BazEkon [online]. [Dostęp 17.07.2017]. Dostępny w: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon.

W  panelu  administracyjnym  wprowadzono  możliwość  przeglądania  informacji
i statystyk rozpisywanych czasopism, a także zgłaszania propozycji nowych tytułów.
Dodatkowo  przyznano  odpowiednie  role  użytkownikom  –  administratora,
koordynatora lub wprowadzającego. Każda z nich ma inne uprawnienia. 

Administrator oprócz podglądu wszystkich tytułów rozpisywanych w BazEkon, widzi
również  ile  tytułów  czeka  na  podpisanie  umowy  z  wydawcami.  Osoba  z  takimi
uprawnieniami  może  także  wprowadzać  modyfikację  do  wszystkich  tytułów  bez
względu na to, która instytucja za nie odpowiada. 

Osoby  z  przyznaną  rolą  koordynatora  mogą  modyfikować  informacje  na  temat
tytułów przynależnych do ich instytucji oraz dodawać nowe tytuły. Na liście wyników
widzą  nie  tylko  swoje,  ale  również  wszystkie  czasopisma/serie  wydawnicze
przynależne do ich biblioteki.  Dodatkowo w zakładce  Zgłoszone czasopisma  mają
podgląd do wszystkich zgłoszonych tytułów w ramach ich instytucji. 

Osoby z przyznaną rolą  wprowadzającego widzą jedynie swoje tytuły,  do których
mogą zgłaszać uwagi, przesyłane następnie do osoby pełniącej rolę koordynatora.
Natomiast nie mogą wprowadzać zmian.

Rys. 11. Panel administracyjny
Źródło: BazEkon [online]. [Dostęp 17.07.2017]. Dostępny w:

https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/admin.
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Również za pomocą panelu administracyjnego zgłaszane są nowe tytuły do bazy. Do
takiego tytułu dodawany jest e-mail osoby zgłaszającej, która po podpisaniu umowy
z wydawcą dostaje automatyczne powiadomienie z bazy o zgodzie na rozpoczęcie
wprowadzania tytułu wraz z wszelkimi  uwagami,  np. czy wydawca zgodził  się na
umieszczanie  pełnych  tekstów.  Dodatkowo  każda  osoba  może  sprawdzić,  jakie
czasopisma przez nią zgłoszone czekają na podpisanie umowy.

Rys. 12. Panel administracyjny – formularz zgłoszenia czasopisma
Źródło: BazEkon [online]. [Dostęp 17.07.2017]. Dostępny w:

https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/admin.

W  panelu  podano  również  szczegółowe  informacje  na  temat  rozpisywanego
czasopisma/serii wydawniczej wraz z informacją o szczegółach umowy (skan umowy
podpięty  jest  w formie pliku pdf).  Na podstawie tych danych tworzony jest  widok
w zakładce Przeglądaj, widocznej w interfejsie dla użytkowników.

Rys. 13. Panel administracyjny – ekran z informacją o czasopiśmie
Źródło: BazEkon [online]. [Dostęp 17.07.2017]. Dostępny w:

https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/admin.
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Zakończenie

Obecność  informacji  o  publikacjach  w  BazEkon  wpływa  na  promocję  osiągnięć
naukowych  autorów,  instytucji  naukowych,  podnosi  ich  prestiż  w środowisku
naukowym krajowym i międzynarodowym. 

Wprowadzone zmiany pozwoliły na rozszerzenie możliwości wykorzystania informacji
zawartych w bazie.  Część z nich została  przygotowana,  aby sprostać potrzebom
pracowników  naukowych.  Przykładem  są  formaty  pobierania  danych  (BibTeX,
VOSviewer).  Część  ze  względu na potrzeby  wszystkich  użytkowników (tworzenie
indywidualnych  kont,  reguł  powiadomień),  a  część  po  to,  aby  ułatwić  pobieranie
danych do POL-indexu.

Dodatkowo we współpracy  z  pracownikami  naukowymi  rozszerzono słownik  słów
kluczowych, a także uzupełniono do nich odpowiedniki angielskie.

Prace  nad  rozwojem  BazEkon  będą  dalej  trwały.  W przyszłości  zostaną
przygotowane jeszcze inne funkcjonalności,  które,  mamy nadzieję,  przydadzą się
wszystkim użytkownikom:

 pobieranie  wyników  wyszukiwania  za  pomocą  programów  typu  menedżer
bibliografii,

 przesłanie wyników wyszukiwania w różnych stylach bibliograficznych,
 dodatkowe  formaty  plików  potrzebne  do  zasilenia  baz:  DOAJ  i Index

Copernicus,
 wskaźniki altmetryczne,
 wtyczki społecznościowe (Facebook, Google Plus, Twitter).
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