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Działania Biblioteki Głównej AGH na rzecz społeczności akademickiej  
macierzystej uczelni w zakresie oceny pracowników i jednostek 

       Bibliografia publikacji pracowników AGH - historia 

•  rejestracja publikacji od 1919 roku 

•  forma drukowana do 1998 roku (uzupełniona           
   bibliografią retrospektywną za lata 1968-1970) 

•  od 1999 roku elektroniczna baza danych umieszczona                   
   na stronach internetowych pod adresem:   
 http://www.bpp.agh.edu.pl  

•  jako plik tekstowy na dysku optycznym 

http://www.bpp.agh.edu.pl/
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Zasady opracowania 

 
1. Podstawy prawne 

 
2. Zespół opracowujący 
 
• opieka merytoryczna – zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej 
 
• pracownicy Oddziału Informacji Naukowej 
         
• pracownicy Oddziału Zbiorów Specjalnych (opracowanie 

norm i opisów patentów – pełne teksty) 
 

• stała współpraca z Uczelnianym Centrum Informatyki,  
     w zakresie opracowania programowego 
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  Rodzaje rejestrowanych publikacji 

 

• publikacje charakterystyczne dla większości bibliografii 
(artykuły, książki, referaty z materiałów konferencyjnych, 
fragmenty książek) 

 

• publikacje związane z profilem Uczelni (raporty, 
sprawozdania z prac badawczych, normy, opisy 
patentowe, mapy, atlasy) 

 

• publikacje, w których rodzaj odpowiedzialności jest inny 
niż autorski (redakcje czasopism, książek, materiałów 
konferencyjnych) 



6 

Działania Biblioteki Głównej AGH na rzecz społeczności akademickiej  
macierzystej uczelni w zakresie oceny pracowników i jednostek 

                Wyszukiwanie informacji 

 
• browse: według indeksów: nazwisk, nazw jednostek 

organizacyjnych, roku publikacji, wskaźników  
    (z możliwością łączenia operatorem Boolowskim „and”) 

 

• search: według wyrazów lub ciągów wyrazów 
występujących w pełnym opisie bibliograficznym  

    (z możliwością uszczegółowiania do nazwisk autorów, 
nazw jednostek organizacyjnych, typów publikacji, 
wskaźników) 
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                         Wskaźniki oceny publikacji 

 

• Impact Factor (IF) lub informacja o zaistnieniu tytułu 
czasopisma na Thomson Scientific Master Journal List 
(LF) 

 

• punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
opracowywana na podstawie rozporządzeń oraz wykazów 
czasopism MNiSzW 
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                                Zadania 

 
• dokumentowanie dorobku publikacyjnego pracowników 

Uczelni 
 

• ocena okresowa pracowników, starania o nagrody  
     i awanse 

 
• parametryzacja/kategoryzacja jednostek i całej Uczelni 

 
• statystyka, sprawozdawczość z działalności naukowej 

Uczelni 
 

• podstawa wykazów na życzenie władz rektorskich 
 

• podstawa różnego rodzaju kwerend 
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• gwarancja poprawności i kompletności opisów 
bibliograficznych publikacji 

 

• możliwość wygenerowania wykazów publikacji  

    z poszczególnych lat 

 

• szybkie wyszukiwanie elementów opisu 

 

• wykazy drukowane stanowią uzupełnienie przy realizacji 
kwerendy 

 

 

Bibliografia Publikacji Pracowników AGH a realizacja kwerend 

bibliometrycznych w wykorzystaniem WoS i innych źródeł 
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• wyszukiwanie cytowań publikacji pracownika oraz 
generowanie wykazów publikacji cytujących wraz z bibliografią 
załącznikową 

• indeks Hirscha 

• IF dla czasopism zawierających publikacje pracownika 

• wyszukiwanie publikacji pracownika rejestrowanych w bazach 
bibliograficzno-abstraktowych i pełnotekstowych 

• wyszukiwanie cytowań publikacji wg tytułu czasopisma 

 

 

 

 

Kwerendy indywidualne 
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• wyszukiwanie cytowań publikacji  

 

• generowanie wykazów publikacji cytujących wraz z bibliografią 
załącznikową 

 

• indeks Hirscha  

 

• IF oraz kwartyle czasopism zawierających publikacje jednostki 

 

• informacje sumaryczne dotyczące całej Uczelni 

 

 

 

Kwerendy dla jednostek (wydziały, katedry) i całej Uczelni 
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• brak jednolitości zapisu nazwy uczelni i jednostek         

w WoS 

- 168 wyszukanych wariantów nazwy AGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- współpraca z firmą Thomson Reuters w zakresie 
ujednolicenia nazwy 

 

 

 

 

na przykład: 

 

ACAC MIN MET KRAKOW 

ACAD MINING MET AGH 

ACAD MINES MET 

AFH UNIV SCI TECHNOL 

AGII UST 

AKAD GORINCZO HUTNICZA 

STANISLAS STASZIC UNIV MIN MET 

S STASZIC MIN ACAD  
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•  szkolenia zespołowe  
- na poszczególnych wydziałach (lub katedrach), 

obejmują: wyszukiwanie cytowań w WoS                         
z wykorzystaniem funkcji Search oraz Cited Reference 
Search, indeks Hirscha, kryteria selekcji doboru 
czasopism w WoS, informacje dotyczące Bibliografii 
Publikacji Pracowników 
 

•  szkolenia indywidualne 

- w Oddziale Informacji Naukowej – dostosowane do 
indywidualnych potrzeb, m. in. wyszukiwanie cytowań 
poszczególnych osób, publikacji, czasopism  

  

Oferta szkoleń dla pracowników i jednostek 
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Dziękujemy za uwagę 
 

 

 Małgorzata Musiał, Danuta Turecka 

Biblioteka Główna AGH 

Oddział Informacji Naukowej 

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

tel. 12 617-32-15 

e-mail:  malgorzata.musial@bg.agh.edu.pl  

 danuta.turecka@bg.agh.edu.pl 
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