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4. Podsumowanie analiz.

5. Bibliografia.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU
KRAJOWYCH BAZ BIBLIOGRAFICZNYCH
• dynamika rozwoju współczesnej nauki
→ szybki przyrost i duże rozproszenie piśmiennictwa
• intensywny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych
• nowe potrzeby, zachowania i oczekiwania użytkowników informacji

• tendencje w polityce naukowej
→ duże znaczenie wskaźników ilościowych
• ocena parametryczna czasopism, a także dorobku
naukowego uczonych i jednostek badawczych;
• wnioski o granty;
• procedury awansów naukowych

• ograniczone środki finansowe na infrastrukturę informacyjną nauki

KIERUNKI ROZWOJU
KRAJOWYCH BAZ BIBLIOGRAFICZNYCH
• rozszerzenie zakresu danych uwzględnianych w rekordach
bibliograficznych:
 streszczenia, obcojęzyczne CHWD
 afiliacje autorów, adresy wydawców, linki do zasobów zewnętrznych
 dostęp do pełnych tekstów indeksowanych publikacji
(hybrydyzacja źródeł/narzędzi informacji naukowej)
 indeksacja cytowań (przeszukiwalnych bibliografii załącznikowych)

• zmiany w organizacji pracy dokumentacyjnej
 współpraca bibliotek akademickich – tworzenie konsorcjów

 współpraca z redakcjami czasopism

• integracja zasobów (np. w obrębie Wirtualnej Biblioteki Nauki)

REJESTRACJA CYTOWAŃ
A FUNKCJONALNOŚĆ BIBLIOGRAFICZNYCH BAZ DANYCH
• zwiększenie potencjału informacyjno-wyszukiwawczego
(usprawnienie wyszukiwania piśmiennictwa w ujęciu
retrospektywnym i prospektywnym)
• dostarczanie danych i wskaźników ilościowych na potrzeby
procesów oceny parametrycznej
(w odniesieniu do instytucji naukowych, uczonych, czasopism)
• zwiększenie wartości naukowej
(obserwatorium przepływu informacji w nauce)
• inne cele (np. dydaktyczne)

POLSKIE INDEKSY CYTOWAŃ „ab ovo”
Indeks Cytowań Socjologii Polskiej (ICSP)
utw. 1995, IS + BG UMK Toruń, dane: 1957-1995, kryterium formalne (4 czasopisma),
zasób: 4 050 art. gł. + 25 000 cyt. → ok. 30 000 rekordów bibliogr.

Polska Literatura Humanistyczna – ARTON
utw. 1998, BG UŚ Katowice + konsorcjum, dane: 1990-, kryterium formalne (26 czasopism)
zasób: 12 197 art. gł. + 183 674 cyt. → ok. 196 000 rekordów bibliogr.

CYTBIN (CYTowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej)
utw. 2002, IBIN UŚ Katowice, dane: 2000-, kryterium formalne (4-8 czasopism)
zasób: 1 884 art. gł. + 15 552 cyt. → ok. 17 500 rekordów bibliogr.

Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich (ICHMP)
utw. 2005, IINB UP Kraków, dane: 1945-2009, kryterium autorskie (artykuły, książki)
zasób: 24 627 rekordów bibliogr. (w tym 63 811 cyt.)
Wszystkie dane ilościowe wg stanu na dzień 23.09.2013 r.

POLSKIE INDEKSY CYTOWAŃ „ab ovo”
• dominujący cel: na ogół – analizy naukoznawcze
• sposób indeksowania cytowań: manualnie
• zakres: dziedzinowy → na ogół ograniczony do jednej lub kilku dyscyplin
• zasięg formalny: na ogół ograniczony do artykułów z kilku najbardziej
reprezentatywnych czasopism (wyjątek: ICHMP)
• zasięg chronologiczny: otwarty (ARTON, CYTBIN) lub zamknięty (ICSP, ICHMP)
• struktura bazy danych: odrębne rekordy dla źródeł cytujących i cytowanych
– 2 modele: indeks „tradycyjny” i indeks „retrospektywny” (określenia W.M. Kolasy)
• struktura danych o cytowaniach: każde cytowanie w osobnym rekordzie
podzielonym na pola → możliwość standaryzacji i uzupełnienia danych
(wysoka jakość) + łatwość generowania zestawień wg rozmaitych kryteriów
→ optymalizacja pod kątem analiz bibliometrycznych
• relacje m. dok. cytującymi i cytowanymi: „cytowania” oraz „cytowane przez”
• uwagi: wysoka praco- i czasochłonność indeksowania
→ ograniczenie możliwości rozwoju

DZIEDZINOWE BAZY BIBLIOGRAFICZNE
REJESTRUJĄCE CYTOWANIA
BazEkon (wcześniej Nauki Społeczne i Gospodarka)
utw. 1993, UE Kraków + konsorcjum (od 2011),
dane: 1992-, ok. 400 tytułów wyd. ciągłych, zasób: 97 830 rekordów bibliogr.,
rejestracja cytowań od 2004, funkcjonalność „cytowane przez” od 2011

+ Cytowania w BazEkon
utw. 2012, wskaźniki, raporty cytowalności

BazTech
utw. 1998, konsorcjum (koord. do 2006 BG UTechn.Przyr. Bydgoszcz, od 2006 Polit.Krak.),
dane: 1998-, ok. 600 czasopism, zasób: 265 000 rekordów bibliogr. (126 000 z b.zał.),
rejestracja cytowań od 2006

AGRO
utw. 1993, BG UPrzyr. Poznań,
dane: 1992-, 1010 tytułów czasopism, zasób: 440 000 rekordów bibliogr.,
rejestracja cytowań od 2010
podobne tendencje: DML-PL Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa
Wszystkie dane ilościowe wg stanu na dzień 23.09.2013 r.

DZIEDZINOWE BAZY BIBLIOGRAFICZNE
REJESTRUJĄCE CYTOWANIA
• dominujący cel: informacyjny i dostarczanie wskaźników bibliometrycznych
• sposób indeksowania cytowań: automatyczny
(skanowanie bibliografii + OCR + parsowanie)
• zakres: dziedzinowy (wiele dyscyplin)
• zasięg formalny: na ogół publikacje z kilkuset tytułów wydawnictw ciągłych
• zasięg chronologiczny: otwarty
• struktura bazy danych: informacja o cytowaniach traktowana jako jeden
z typów metadanych opisujących źródło cytujące
• struktura danych o cytowaniach: wykaz literatury cytowanej stanowiący
jedno pole tekstowe, nieujawniona struktura przypisu → wysokie ryzyko
niespójności i braku ujednolicenia danych → ograniczone możliwości analiz
bibliometrycznych (dla celów analitycznych dane wymagają obróbki
informatycznej i informacyjnej w zewnętrznym programie)
• relacje między źródłami cytującymi i cytowanymi: „cytowania”
(„cytowane przez” wymaga dodatkowych narzędzi)
• uwagi: mniejsza praco- i czasochłonność indeksowania
→ szybszy przyrost ilościowy zasobu bibliograficznego

INSTYTUCJONALNE BAZY DOROBKU NAUKOWEGO
REJESTRUJĄCE CYTOWANIA
Cytowania Publikacji Pracowników
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
rejestracja cytowań na podstawie WoS od 2000

Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej
[moduł „Indeks cytowań”]
rejestracja cytowań na podstawie WoS i SCOPUS od 2008
DONA. Dorobek Naukowy Pracowników Politechniki Wrocławskiej
[projekt modułu rejestracji cytowań]

Cytowania Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na podstawie Web of Science
rejestracja cytowań na podstawie WoS od 2010/2011
Baza cytowań bibliograficznych IINiB UJ

INSTYTUCJONALNE BAZY DOROBKU NAUKOWEGO
REJESTRUJĄCE CYTOWANIA
• dominujący cel: dostarczanie wskaźników bibliometrycznych
• sposób indeksowania cytowań: kopiowanie danych z zewnętrznych źródeł
informacji o cytowaniach (WoS, SCOPUS)
• zakres: publikacje pracowników danej instytucji
• zasięg formalny: uwarunkowany specyfiką źródeł informacji o cytowaniach
• zasięg chronologiczny: otwarty
• struktura bazy danych: informacja o cytowaniach jako jeden z typów
metadanych opisujących źródło cytujące LUB odrębne rekordy dla źródeł
cytujących i cytowanych (powiązane relacjami)
• struktura danych o cytowaniach: wykaz literatury cytowanej stanowiący pole
tekstowe LUB każde cytowanie w osobnym rekordzie bez podziału na pola
• relacje między źródłami cytującymi i cytowanymi: wyłącznie „cytowane przez”,
ewentualnie identyfikacja współcytowań
• uwagi: 1) moduł cytowań udostępniony jako osobna baza LUB jako integralny
element bazy dorobku; 2) oprócz cytowań podaje się często inne wskaźniki
bibliometryczne typu IF, punktacja MNiSW, IC, obecność na liście filadelfijskiej

POLSKA BAZA CYTOWAŃ POL-index
https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/info/

• element systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on
• projekt realizowany od 2012 r. przez CeON ICM UW na zlecenie MNiSW
(finansowany z EFS) na etapie tworzenia infrastruktury informatycznej
• narzędzie wspomagające ocenę parametryczną polskich czasopism
naukowych, głównie z zakresu HS, aplikujących do części B „Wykazu
czasopism punktowanych” → krajowy odpowiednik JCR dla czasopism nie
posiadających PIF („baza administracyjna, a nie bibliograficzna”  W. Fenrich)
• zasadniczy cel: generowanie wskaźników cytowalności,
m.in. Polskiego Współczynnika Wpływu (PWW)
→ na potrzeby ewaluacji czasopism od 2014
Komunikat MNiSW z dn. 29 maja 2013 r. w sprawie
kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

• elastyczność gromadzenia danych:
– pobieranych z krajowych baz bibliograficznych (docelowo)
– wprowadzanych i/lub zatwierdzanych przez redakcje czasopism
→ kontrowersyjna wiarygodność PWW?
→ kwestie organizacyjne?

PODSUMOWANIE ANALIZ
• dynamikę rozwoju baz w aspekcie rejestracji cytowań warunkuje
nakład pracy i czasu przeznaczony na indeksowanie
• optymalne rozwiązanie: automatyczne indeksowanie cytowań
+ wykorzystanie dodatkowego oprogramowania do analiz
bibliometrycznych i naukometrycznych
• konieczność inwestycji w rozwój baz dziedzinowych
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