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Plan prezentacji

• Rekomendacje dot. Open Access w Polsce

• Przegląd stron www wybranych uczelni

• Wyniki ankiety dot. OA i integracji danych 
zbieranych przez biblioteki

• Integracja danych w Bibliotece PK



Open Access w Polsce



• Przegląd stron www wybranych uczelni 
i ich bibliotek

• Badanie ankietowe 

sierpień/wrzesień 2016

Podstawa: Ranking Uczelni Akademickich - Perspektywy 2016



Uczelnie wybrane do badania ankietowego
uczelnie medyczne
• Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Warszawski Uniwersytet Medyczny
• Gdański Uniwersytet Medyczny
• Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu
• Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu
uczelnie ekonomiczne
• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
• Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
• Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
• Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
uczelnie pedagogiczne
• Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie
• Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
• Akademia Pedagogiki Specjalnej 

im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

uniwersytety
• Uniwersytet Warszawski
• Uniwersytet Jgielloński
• Uniwersytet Adama Mickiewicza
• Uniwersytet Wrocławski
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika

uczelnie rolnicze
• SGGW
• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
• Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
• Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

uczelnie techniczne
• Politechnika Warszawska
• Politechnika Wrocławska
• Akademia Górniczo-Hutnicza
• Politechnika Łódzka
• Politechnika Poznańska

Łącznie 28 uczelni.        Podstawa: Ranking Uczelni Akademickich - Perspektywy 2016



Ankieta – pytania

A. Zaangażowanie uczelni / biblioteki w Open Access
1. Czy istnieją na Uczelni wewnętrzne dokumenty regulujące Open Access?
2. Jaki procent pełnotekstowych zasobów uczelnianych baz: biblioteki 

cyfrowej / repozytorium jest udostępniany w Open Access?

B.  Zaangażowanie biblioteki w tworzenie zasobów informacji o dorobku 
naukowym pracowników macierzystej uczelni

1. Czy biblioteka prowadzi bibliografię publikacji pracowników uczelni / 
bibliotekę cyfrową / repozytorium?

2. Jeśli biblioteka prowadzi bibliotekę cyfrową i repozytorium, jakie są główne 
kryteria kwalifikacji materiałów do którejś z tych baz?

3. Kto ma uprawnienia do wprowadzania nowych rekordów do ww. baz? 



Ankieta – pytania

C. Widoczność
• Czy wyszukiwarka internetowa GoogleScholar / lokalna multiwyszukiwarka

indeksuje zasoby ww. baz?
• Czy biblioteka cyfrowa / repozytorium są zarejestrowane w FBC, DOAR, 

Europeanie lub OpenAire?

D.   Integracja zasobów na poziomie biblioteki i uczelni
• Jakie wykazy / raporty można generować z bazy bibliografii publikacji 

pracowników?
• Czy biblioteka cyfrowa / repozytorium / baza publikacji / katalog mają 

elementy wspólne? Jakie (np. wspólne wyszukiwanie, linki pomiędzy 
bazami, itp.)?

E.  Integracja z zewnętrznymi zasobami informacji
• Czy ww. bazy prezentują elementy pobrane z zewnętrznych baz danych 

(np. opisy publikacji, cytowania, identyfikatory autorów z innych 
serwisów)? Jakie?



Wyniki ankiety 
oraz wyniki przeglądu stron www

• Na ankietę odpowiedziało 14 uczelni tzn. 50%.
• 7 ankietowanych bibliotek prowadzi wszystkie 

bazy.
• 3 uczelnie (wyniki wstępnego badania stron 

internetowych uczelni) nie prowadzą ani 
biblioteki cyfrowej, ani repozytorium, ani 
bibliografii publikacji pracowników; nie 
odpowiedziały też na ankietę.

• Tylko na jednej uczelni obowiązują dokumenty 
regulujące OA.



Bazy danych  
(wyniki dla 28 bibliotek) 



A. Zaangażowanie uczelni / biblioteki w Open Access

1. Jaki procent pełnotekstowych zasobów uczelnianych baz: biblioteki cyfrowej / 
repozytorium jest udostępniany w Open Access?
biblioteka cyfrowa 
5 uczelni: 90-100%;  2 uczelnie: 50-60%; 2 uczelnie: 1-10%; 5 uczelni: ?
repozytorium
5 uczelni: 100%; 1 uczelnia: 30%; 1 uczelnia: repozytorium dopiero powstaje

B. Zaangażowanie biblioteki w tworzenie zasobów informacji o dorobku naukowym 
pracowników macierzystej uczelni

Kto ma uprawnienia do wprowadzania nowych rekordów do baz?
bibliografia publikacji: bibliotekarze
biblioteka cyfrowa: bibliotekarze
repozytorium: bibliotekarze, wyznaczeni pracownicy wydziałów (1), autorzy (1)



Zawartość biblioteki cyfrowej i repozytorium (1)

Kryteria kwalifikacji materiałów do baz
rodzaje / typy dokumentów, prawa autorskie, stan dokumentów

BIBLIOTEKA  1: 
Biblioteka cyfrowa: regionalia (cyfrowe wersje książek i zbiorów ikonograficznych, 

kartograficznych, muzycznych oraz dokumentów życia społecznego, 
dotyczących Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej; częścią tej kolekcji są także 
Baltica i Lituanica); materiały dydaktyczne (cyfrowe kopie wybranych 
podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych tworzonych 
w regionie), dziedzictwo kulturowe (kopie wybranych najcenniejszych 
i najczęściej wykorzystywanych pozycji: inkunabułów, starodruków, rękopisów, 
zbiorów ikonograficznych, kartograficznych oraz emigracyjnych)

Repozytorium: materiały badawcze i dydaktyczne pracowników oraz doktorantów : 
artykuły, doktoraty; książki, rozdziały; materiały dydaktyczne; sprawozdania, 
raporty. 

BIBLIOTEKA  2:
Biblioteka cyfrowa: pełna kolekcja czasopism wydawanych przez wydawnictwo 

uczelniane
Repozytorium: wszystkie publikacje pracowników  uczelni



Zawartość biblioteki cyfrowej i repozytorium (2)

BIBLIOTEKA  3:
Biblioteka cyfrowa: cenne obiekty dziedzictwa kulturowego. 
Repozytorium: dorobek naukowy pracowników uczelni. 

BIBLIOTEKA  4:
Biblioteka cyfrowa: dokumenty z domeny publicznej; dokumenty z ograniczonym 

dostępem - najczęściej wykorzystywane przez użytkowników skrypty 
i podręczniki; dokumenty wydawane przez uczelnię na bieżąco oraz starsze –
od początku istnienia uczelni.

Repozytorium: publikacje naukowe wydawane na bieżąco przez uczelnię, publikacje 
pochodzące z innych wydawnictw naukowych po otrzymaniu stosownej zgody

BIBLIOTEKA  5:
Biblioteka cyfrowa: rozprawy doktorskie, zasoby biblioteczne, na które autorzy 

wyrazili zgodę na udostępnianie w sieci
Repozytorium: na etapie roboczym – ustawa zobowiązująca do rejestracji prac 

dyplomowych



C. Widoczność

Czy wyszukiwarka internetowa GoogleScholar indeksuje zasoby baz?



D. Integracja

Czy biblioteka cyfrowa / repozytorium / baza publikacji / 
katalog mają elementy wspólne? Jakie? 

4 biblioteki: nie; 1 biblioteka: w przygotowaniu (identyfikatory 
autorów); 9 bibliotek: tak

Elementy wspólne:
linki pomiędzy bazami, linki między repozytorium a biblioteką 

regionalną, linki w katalogu do biblioteki cyfrowej i / lub 
repozytorium;  linki w bibliotece cyfrowej / repozytorium do 
katalogu, linki w bazie publikacji do biblioteki cyfrowej, 
wspólny, spójny system biblioteczny

Przykłady integracji:
Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska



SUW w BPK 

Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania 
Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych

Projekt realizowany przez Bibliotekę PK w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Priorytet 2 Infrastruktura sfery 
B+R, Podziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów 
informacyjnych nauki w postaci cyfrowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Umowy 
Nr POIG.02.03.02-00-050/09

Okres realizacji projektu: 25 września 2009 r. – 30 września 2012 r.



SUW

Katalog BPK
Bibliografia 
Publikacji 

Pracowników PK
Bazy danych 

tworzone przez  BPK
RPK

Repozytorium PK

Zasoby wprowadzane 
przez pracowników          i 

studetów PK

Zasoby wprowadzane przez 
BPK 

Biblioteka Cyfrowa PK

Baza   
Przedmiotów PK

Biblioteka cyfrowa: kolekcja czasopism i książek wydawanych 
przez wydawnictwo uczelniane, zdigitalizowane zbiory BPK
Repozytorium: publikacje pracowników  uczelni



Kolekcje Repozytorium PK
Artykuły i Czasopisma (6121)

Środowisko Mieszkaniowe 
Wiadomości Konserwatorskie 
Technical Transactions
Dźwignia 
Artykuły z różnych czasopism 

Publikacje książkowe (364)
Prace naukowe i książki 
Fragmenty książek
Seria Monografia 
Książki wydane przed 1939 r.
Lwowiana 

Materiały konferencyjne (133)
Prace doktorskie (1606)
Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (8)
Materiały informacyjne PK (23)



Przykłady integracji
Zasoby BPK
• Wspólne wyszukiwanie
• Wzajemne linki
• Multiwyszukiwarka (repozytorium, biblioteka cyfrowa)

Zasoby PK
• Linki do BPP z uczelnianej zamkniętej bazy „Ludzie Nauki PK”

Zasoby zewnętrzne:
• GoogleScholar
• FBC, EUROPEANA, DOAR,

OpenAire (w trakcie zgłaszania)
• SCOPUS



Rekord publikacji w BPP: 
Cytowania w bazie Scopus



Wspólne wyszukiwanie w zasobach BPK



Rekord autora w BPP:
Profil w bazie Scopus



Dopasowanie kont użytkowników BPP PK
z profilami Scopus



Możliwość jednoczesnej rejestracj 
publikacji w BPP i jej zdeponowania w RPK



Linki



Dorota Lipińska
lipinska@biblos.pk.edu.pl

Marzena Marcinek
marcinek@biblos.pk.edu.pl

Zapraszamy do odwiedzania BPK!

www.biblos.pk.edu.pl


