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 Wprowadzenie 

 Motywacje, cele, założenia 

 Główne cechy oprogramowania Omega-Psir  

 Implementacja bazy wiedzyna PW – efekty i 
korzyści 

 Omega-Psir - uniwersalną platformą do 
budowania uczelnianej bazy wiedzy 

 Dalszy rozwój  
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Co jest nie tak z repozytoriami  
instytucjonalnymi? 
 
Cytat z artykułu  
„Innkeeper at the Roach Motel”, autorstwa 
Dorothea Salo: 
 
„The institutional repository is like a roach 
motel. Data goes in, but it doesn’t come out” 
 
 
… i dalej: 
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“The institutional-repository software platforms, plagued by 

innovation-hostile architectures and an ideology-driven rather than 

user-centered understanding of the problem domain, have been 

slow to align development with needs. Interested faculty, librarians, 

administrators, and developers must reframe their approaches to 

institutional repositories if they are to recover from their current 

neglect”  

Salo D (2008). Innkeeper at the Roach Motel. Library Trends, Vol. 57, No. 2, pp. 98-123  
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Poziom instytucji Poziom globalny 

Zorientowane na 
Dokument 
(Document-centric) 

Dspace 
 
Fedora Commons 
 
D-Libra 
 
… 

Zorientowane na 
naukowca  
(Researcher –centric) 

Elsevier Pure 
 
Omega-Psir 

Research Gate 
Microsoft Academia 
Google Scholar 



 Systemy globalne zorientowane na naukowca:  
◦ Nie wszystkie dane instytucji można znaleźć, nie 

zawsze są wiarygodne 

 Systemy lokalne ale zorientowane na 
dokumenty:  
◦ Nawet jeżeli dane są kompletne, brak 

zainteresowania ze strony naukowców  

 Obie grupy:  
◦ Systemy są zwykle niedostosowane do różnorakich 

potrzeb (często sprzecznych) uczelni 
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System 

informacji 

o 

badaniach 

Ranking 

(Cytowania, 

H-index, …) 

Publikacje 

Dyplomy 
Projekty 

Aktywności 

Technologie 

Dane różnego rodzaju, związane z działalnością naukowca  

(1) są wprowadzane tam gdzie powstają i  

(2) są semantycznie POŁĄCZONE w bazę wiedzy 



11/20/2015 

System 
Informacji o 
badaniach 

Silniki wyszukiwania 

(pełnotekstowe), 

Sieci 
społecznościowe 

Profile 
naukowców i 

jednostek 

Raporty  

dla 
Ministerstwa 

 

Raporty dla 
władz uczelni 

 
Systemy 

zewnętrzne 
OAI-PMH 

Business & 
Media 

Raz wprowadzone dane 

są używane do różnych 

celów przez różnych 

aktorów 



Pure  Omega - Psir 

 Komercyjny (i drogi) 

 

 Trudno adaptowalny 
do potrzeb jednostki, 
w szczególności do 
zmiennej 
sprawozdawczości na 
potrzeby ministerstwa 

 Bezpłatny i open-source 
 

 Łatwo adaptowalny do 
potrzeb lokalnych i na 
potrzeby 
sprawozdawczości 
krajowej 
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Jedna baza danych – wiele zastosowań 



• Pracownicy i jednostki  

• Publikacje, dyplomy,  projekty, 

patenty, aktywności etc. 

• Towarzyszące dokumenty 

Zbieranie 

danych i 

archiwizowanie 

• Wymiana z systemami zewnętrznymi (PBN, 

Pol-On, ResearchGate etc.) 

• Ekspozycja osiągnięć ludzi/jednostek 

organizacyjnych, zespołów 

• Sieci społecznościowe 

Prezentacja i 

współdzielenie 

•Ocena pracownika 

•Raporty dla władz uczelni 

•Raporty dla Ministerstwa (Pol-On, PBN) 

Analityka i 

Raportowanie 
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Raporty, 

raporty, 

….. 

….. 

raporty 
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 Trzeci rok eksploatacji systemu 

 148 jednostek uczelni  

 195 redaktorów  

 Proces oceny naukowców jest wdrażany 

 Raportowanie do PBN i Pol-On wdrożone 

 Wspomaganie raportowania przez dziekanów 

 Możliwość utrzymywania profilu przez 
naukowca, generowanie dorobku na potrzeby 
awansu (habilitacja, profesura) 

 Wyszukiwanie ekspertów, zespołów 

 …. …. ….  



Naukowcy 

Administracja 

Bibliotekarze 

Władze uczelni  

Politechnika jako całość 

Ich praca została 
uproszczona 



 7 wydziałów utrzymywało swoje własne systemy  
bibliograficzne – zwykle tylko metadane do tworzenia 
raportów dla Ministerstwa 

 Oddzielne bazy projektów (tylko dane finansowe), 
publikacji, i doktoratów (tylko dane  bibliograficzne) 

 Brak powiązań pomiędzy projektami a publikacjami 

 Oddzielne repozytorium pełnych tekstów doktoratów, 
tylko 31 doktoratów było zdeponowanych (w D-Libra) 

 Dostęp do dokumentów (publikacje, doktoraty tylko 
poprzez bibliotekę, niekiedy na stronach wydziałów 

 Wszystkie te dane niekompletne, niepołączone, 
niedostępne dla analiz 
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 Jedno repozytorium obejmujące całokształt 
zarchiwizowanej intelektualnej produkcji 
uczelni, a nad nim baza wiedzy o dorobku 

 Wszystkie dane połączone ze sobą (publikacje 
z projektami, recenzje z doktoratami, etc) 

 Informacja (pełne teksty) dostępne 
wewnętrznie lub publicznie (w zależności od 
umów copyrights) 

 Komunikacja z systemami zewnętrznymi 

 automatyczne raportowanie 



Publikacje 

Dyplomy 

Projekty 

Patenty 

Aktywności 

Technologie.. 

Użytkownicy Version 1.20 Version  0.1 





 Przetestowana (3 lata w PW),  

 zainstalowana,  

 eksploatowana,  

 utrzymywana, 

 rozwijana, 

 Konfrontowana z użytkownikami już od 3 
lat 
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Bezpłatna licencja jest podpisana z 10 polskimi  

uczelniami,  

…  przyczyna? 

 



Reguły dostępu, 
walidacji danych 

Reguły oceny 
dorobku 

wygląd 

Reguły 
raportowania 
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Omega-Psir 

System 

Kadr 

System 

dydaktyczn

y, np. USOS 

Dział 

współpracy 

Międzynaro

dowej 

Dział Nauki 

Single Sign 

On System 

Finanse 



1. System punktowania publikacji z uwzględnieniem 
historii 

2. Nowe mechanizmy raportowania 
3. Pełniejsza integracja z innymi systemami: Google 

scholar, WoS, Scopus, ResearchGate: 
a) Widoczność pełnych tekstów w GS 
b) Parametry WoS (indeks H, IF, cytowania) 
c) Parametry Scopus (j.w.) 
d) Synchronizacja z profilami w ResearchGate (?) 

4. Bazy czasopism i konferencji  
 



Stanowi istotną wartość dla  
Politechniki Warszawskiej 

Może być wykorzystana w innych uczelniach  
i placówkach naukowych 



Projekt ze środków dot. cyfryzacji nauki 
polskiej 



 Baza Wiedzy PW 
◦ http://repo.bg.pw.edu.pl/ 

 Wersja rozwijana 
◦ http://wizzar.ii.pw.edu.pl/RepoPW/ 

 Strona produktu Omega-PSIR 
◦ http://omegapsir.ii.pw.edu.pl/ 

 

 

http://repo.bg.pw.edu.pl/
http://wizzar.ii.pw.edu.pl/RepoPW/
http://omegapsir.ii.pw.edu.pl/
http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/dorobek-naukowy-pracownikow-pw
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