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Plan prezentacji

• Zakres tematyczny  baz danych i repozytoriów,
• Droga do lepszej widoczności dorobku 

naukowego w sieci - SEO, OAI-PMH,
• Wskaźniki bibliometryczne i altmetryczne w 

bazach danych i repozytoriach,
• Media społecznościowe i ich rola w 

upowszechnianiu dorobku naukowego.



Baza danych

• Uporządkowany zbiór informacji 
(danych) z  określonej dziedziny lub 
tematyki wraz z oprogramowaniem, 
przeznaczony do wyszukiwania i 
przetwarzania danych,

• Bibliograficzno-abstraktowe bazy 
danych: BazTech, BazEkon, BazHum i 
inne.



Repozytorium instytucjonalne

• Zespół usług, które instytucja oferuje 
członkom własnej społeczności,

• Usługi te służą zarządzaniu, upowszechnianiu 
oraz długoterminowemu zabezpieczeniu 
dokumentów cyfrowych tworzonych przez 
instytucję i jej członków,

• Repozytoria instytucjonalne: AMUR, RUM@K, 
RUŁ, RUJ, RUB i inne.



Zakres tematyczny baz i repozytoriów

• Bazy danych najczęściej gromadzą dorobek 
naukowy ograniczony do jednej lub kilku 
dyscyplin

• Repozytoria instytucjonalne gromadzą 
dorobek naukowy  wytworzony przez 
społeczność własnej instytucji, są to więc 
zasoby wielodziedzinowe



Upowszechnianie – widoczność dorobku



Dlaczego stosowanie mechanizmów wspierających 
indeksację platform jest tak ważne?



Wejścia przez wyszukiwarki  - Search
Engine Optimization

• Wyszukiwarki indeksują zasoby sieci za pomocą 
crawlerów, czyli robotów,

• Roboty widzą tylko tekstową warstwę strony, a 
więc nie czytają plików graficznych, audio, wideo,

• Należy dostosować repozytorium i bazę danych 
do wymogów wyszukiwarek (odpowiednia 
konfiguracja plików robots.txt, w celu 
umożliwienia robotom dostęp do zasobu).



Indeksacja zasobu repozytorium 
RUM@K w Google



Indeksacja bazy AGRO 
w Google Scholar



Wejścia z witryn odsyłających

Istotne jest budowanie sieci powiązań między 
różnymi systemami - interoperacyjność

• Służy temu protokół Open Archives Initiative
Protocol for Metadata Harvesting (OAI), 
który umożliwia agregatorom pobieranie 
metadanych obiektów cyfrowych 
zarchiwizowanych na platformach cyfrowych.  



Indeksacja repozytorium AMUR w agregatorze 
FBC – zastosowanie protokołu OAI



Indeksacja bazy BazTech w Infonie



Statystyki użytkowania

• Repozytoria i bazy danych dysponują różnego 
rodzaju statystykami użytkowania zasobu

- statystyki wbudowane w oprogramowanie 
- statystyki Google Analytics
- statystyki dedykowane konkretnemu 
oprogramowaniu (tzw. add-ons czyli usługi 
rozszerzone, np. statystyki Uniwersytetu Miñho
dla DSpace)





Cytowania

• Bazy danych zawierają bibliografię załącznikową, dzięki której 
tworzona jest sieć powiązań między artykułami cytowanymi a 
cytującymi



Baza cytowań - BazEkon



Cytowania prac zarchiwizowanych w 
repozytoriach – baza Scopus



Cytowania w oparciu o PoP



Wskaźniki altmetryczne w repozytoriach



Źródła wskaźników altmetrycznych

ØMedia społecznościowe 
dedykowane szerokiemu 
odbiorcy

• Facebook
• Google Plus
• Twitter
• Slideshare
• YouTube
• Blogger, Wordpress

ØMedia społecznościowe 
dedykowane naukowcom

• Menadżery bibliogarfii: 
Mendeley, Zotero

• Sieci społecznosciowe dla 
naukowców: 
Academia.edu, 
ResearchGate

• Blogi naukowe: PLOS Blog



Zalety wskaźników altmetrycznych
• Rozpiętość wpływu – dotychczas stosowane metody 

bibliometryczne pozwalały na mierzenie wpływu dorobku 
naukowego jedynie w zamkniętym kręgu społeczności 
naukowców (cytowania, indeks-H). Altmetria umożliwia badanie 
wpływu wśród bardzo różnorodnych grup społecznych, 

• Różnorodność – altmetria pozwala analizować szeroki zakres 
różnego rodzaju materiałów umożliwiając śledzenie śladów w 
sieci pozostawianych przez naukowców, którzy publikują na 
blogach, umieszczają swoje prezentacje w serwisie Slideshare, 
piszą posty, deponują zbiory danych w serwisie Figshare, czy 
zajmują się szeroko pojętą popularyzacją nauki. 



Zalety wskaźników altmetrycznych
Szybkość – ogromną zaletą wskaźników altmetrycznych jest 
szybkość, z jaką naukowiec może otrzymać informację zwrotną 
na temat swojego dorobku. Prace publikowane online, często w 
otwartym dostępie, potrafią w ciągu paru dni zebrać sporo 
różnorodnych metryk świadczących o zainteresowaniu daną 
publikacją, 

Otwartość – dostępność i transparentność  danych 
altmetrycznych, na podstawie których możliwa byłaby 
ewaluacja, jest ważną cechą, która podnosi atrakcyjność nowych 
metryk. Powstają narzędzia, które z pomocą otwartych API 
pozwalają na pobieranie danych altmetrycznych z rożnych 
serwisów.



Wtyczka społecznościowa w 
repozytorium RUM@K



Wtyczka społecznościowa w bazie 
BazHum



Media społecznościowe

• Nowy kanał komunikacji naukowej
• Służą budowaniu relacji z użytkownikiem
• Popularyzują zawartość repozytoriów i 

baz danych
• Mediów społecznościowych należy 
używać w sposób przemyślany i trwały



Media społecznościowe i promocja 
platform



Podsumowując

Wzajemne uzupełnianie się

Zarówno bazy danych jak i repozytoria:
• są cennym źródłem informacji
• upowszechniają skutecznie dorobek naukowy
• mogą dostarczać danych bibliometrycznych i 

altmetrycznych
• promują i popularyzują dorobek naukowy
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