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• Parametryzacja i kategoryzacja jednostek naukowych – mnogość i różnorodność 

parametrów

– liczba samych publikacji w roku w dużych jednostkach naukowych sięga kilku tysięcy 

pozycji

• Dodatkowe parametry do wewnętrznej oceny pracowników

• Tworzenie wielu niezależnych miejsc na składowanie powiązanych informacji i danych 

prowadzi do rozmycia odpowiedzialności, utrudnia zarządzanie i obniża jakość informacji –

w efekcie obniżając dostępność i szansę na szerokie wykorzystanie

– repozytoria instytucjonalne

– systemy bibliograficzne

– wewnętrzne bazy danych, arkusze kalkulacyjne

• Okresowy eksport danych do Modułu Sprawozdawczego systemu Polskiej Bibliografii 

Naukowej (PBN)

Wyzwania dla Instytucji Naukowej



Na początku 2015 r. utworzenie zespołu roboczego:

• Politechnika Poznańska:

• Prorektor ds. nauki PP 

– Dział Spraw Naukowych PP

• Dyrektor Biblioteki PP

• Kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki PP

– Oddział Informacji Naukowej Biblioteki PP

• Kierownik Oddziału Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych Biblioteki PP

– Oddział Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych

• PCSS:

• Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy

Współpracy Politechniki Poznańskiej i PCSS w obszarze 

zarządzania informacją o bieżącej działalności naukowej



• Estetyczny i przyjazny interfejs oferujący rozbudowane możliwości:

– wyszukiwania

– przeglądania

– eksportowania

• Wizualizacja gromadzonych danych

• Optymalizacja pod kątem indeksowania treści przez wyszukiwarki internetowe

• Optymalizacja pod kątem pobierania danych do menadżerów bibliografii

System SINUS – założenia z perspektywy użytkownika 

końcowego



• Wsparcie utrzymania szeroko rozumianej wysokiej jakości danych

• Minimalizowanie nakładu pracy osób wprowadzających dane, bez konieczności 

upraszczania modelu danych

• Usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami Biblioteki a pracownikami naukowymi 

Uczelni

• Raportowanie na podstawie gromadzonych danych, zarówno na potrzeby wewnętrzne 

władz Uczelni i jej jednostek organizacyjnych, jak i na potrzeby indywidualnych pracowników 

naukowych

• Wsparcie przekazywania danych do PBN

• Udostępnianie statystyk o najczęściej odwiedzanych stronach i wyszukiwanych frazach

System SINUS – założenia z perspektywy redaktora 

systemu



Pokaz działania systemu SINUS 

na przykładzie SIN PP

(1) Część publiczna



• Strona główna

– menu, wykresy, podział na lata i wydziały

• Lista pracowników, jednostek organizacyjnych, publikacji, konferencji, czasopism

• Szczegóły o pracowniku, publikacji, czasopiśmie, konferencji

• Wyszukiwanie pracowników

– po nazwisku i imieniu (różne apelacje), jednostce organizacyjnej

• Wyszukiwanie publikacji

– po tytule, autorze, rodzaju publikacji, jednostce organizacyjnej, identyfikatorze, źródle 

finansowania, latach, Open Access, materiałach konferencyjnych

• Wyszukiwanie czasopisma

– po tytule, wydawcy, numerze ISSN, eISSN

• Wyszukiwanie konferencji

– po nazwie, nazwie serii, organizatorach, latach, źródle finansowania, miejscu, zasięgu

Stan obecny



• Raporty

– Lista publikacji według kryterium wyszukiwania w formacie XLSX

– Roczne z podziałem na wydziały

• Pobieranie danych do menadżerów bibliografii

– https://www.zotero.org/download/

– Przykład: https://sin.put.poznan.pl/publications/details/n59962

• Zgłaszanie uwag online

Stan obecny

https://www.zotero.org/download/
https://sin.put.poznan.pl/publications/details/n59962


Strona główna dla niezalogowanego 
użytkownika

























































Pokaz działania systemu SINUS 

na przykładzie SIN PP

(2) Część redakcyjna



• Bogaty i elastyczny model danych pozwalający na jednoznaczny zapis wszystkich informacji 

o danej pozycji, bez potrzeby powtarzania informacji, które są już w systemie

• Szczególnie istotny jest fragment modelu danych dotyczący osób – każda osoba może 

występować pod wieloma apelacjami a system pozwala na powiązania bytów (rozdziały, 

książki, artykuły, numery, tomy, itd.) z apelacjami poprzez relacje "autor" lub "redaktor”

• Rozbudowany model danych wymaga rozbudowanych formularzy wprowadzania i edycji 

danych - niezwykle istotne muszą być zatem udogodnienia interfejsu użytkownika dla 

redaktorów systemu

• Eksport danych do PBN

• Import danych z formatu PBN

– automatyczne mechanizmy wykrywania duplikatów, ich scalania oraz dezambiguacji

osób

– import odporny na literówki, czy różnice w znakach interpunkcyjnych

Stan obecny



• Automatyczna aktualizacja pracowników poprzez integrację z bazą pracowników i 

doktorantów PP poprzez WebService

• Implementacja przepływu zgłaszania publikacji przez pracowników naukowych do systemu 

SINUS (uproszczone formularze lub pliki w formacie BibTeX)

Plany na lato



SIN PP: Strona główna

Strona główna dla zalogowanego 
użytkownika
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Indeksowanie w wyszukiwarkach, 

statystyki wykorzystania systemu



• Zdecydowana większość użytkowników rozpoczyna wyszukiwanie informacji (naukowej) od 

Google (często nawet jak znają adres serwisu)

• Dlatego kluczowa dla każdego serwisu WWW jest widoczność w wyszukiwarkach 

internetowych – ogólnych i tematycznych

• W praktyce, jeżeli chodzi o liczbę przyciąganych użytkowników, obecnie liczą się tylko:

– Google

– Google Scholar (dla publikacji naukowych)

• Widoczność w Google danych z bazy BIBLIO (Expertus) jest praktycznie zerowa (jest to 

problem wielu baz bibliotecznych)

– podstawowy test widoczności w Google/ Google Scholar: site:library.put.poznan.pl/bib

Indeksowanie w wyszukiwarce Google



Podstawowy test widoczności w Google/ Google Scholar: 

site:library.put.poznan.pl/bib



Efekt indeksowania (10 maj 2017)



Efekt uboczny optymalizacji 



Efekt (właściwy) indeksowania 



Międzynarodowy zasięg SIN PP (kwiecień 2017)



Źródła odwiedzin (kwiecień 2017)



Najpopularniejsze strony (kwiecień 2017)
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