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Jak Cię widzą, tak Cię piszą… 



Plan prezentacji 

 

1. Jak Cię widzą … 

2. Usytuowanie repozytoriów uczelnianych w 

systemie Synat 

3. Czy tylko repozytorium? Jakie funkcje są ważne 

4. Doświadczenia Politechniki Warszawskiej 

5. Dalsze plany rozwoju systemu Ω 

6. Podsumowanie 



Jak nas widzą? 
… np. w Webometrics 

 

 



Jak nas widzą? 
… Google Scholar 

Zapytanie Liczba 

odpowiedzi 

w Google 

scholar 

Liczba 

odpowiedzi 

w Microsoft 

Academia 

„rozprawa doktorska” 

„Politechnika Warszawska” 

299 0 

"Ph D thesis" "Politechnika 

Warszawska" 

91 0 

"Ph D thesis" 2.530.000 1237 

"Ph D thesis„ Massachussett 17500 36 "Ph D thesis" "Czech Technical 

University" 

1320 0 

Jeżeli czegoś nie ma w internecie – nie istnieje 



Jak nas widzą? (nota bene) 
… Google Scholar 



Jak nas widzą? 
… Google Scholar 

Zapytanie Liczba 

odpowiedzi 

w Google 

scholar 

Liczba 

odpowiedzi 

w Microsoft 

Academia 

"Warsaw University of 

Technology" 

26800 14314 

"Czech Technical University" 27300 12695 

"AGH University" 13600 10036 

„Jagiellonian University” 36000 17900 



Jak nas widzą? 
(… Microsoft Academia Search) 

Uniwedsytet Jagieloński Politechnika Warszawska 



Jak nas widzą? 
(… Microsoft Academia Search) 



POL-ON OAI lub inne 

INFONA 

Systemy 

dziedzinowe 

wiedzy 

uczelniane 

S 

Y 

N 

A 

T 

Systemy 

dziedzinowe 

Bazy 

wiedzy 

uczelniane 

Biblioteki 

cyfrowe 

WEB i 

Systemy 

globalne 

Harvesting 

Repozytoria uczelniane w systemie Synat 
 



Czy tylko repozytorium? 

Repozytorium to na pewno coś więcej niż baza 

bibliograficzna, ale czy to wystarczy uczelni 

Baza wiedzy uczelni z funkcjami: 

a) Repozytorium publikacji 

b) Baza doktoratów 

c) Baza dyplomów 

d) Baza projektów 



Czy tylko repozytorium? 

Baza wiedzy uczelni z funkcjami: 

e) Czasopisma (z informacją IF) 

f) Konferencje 

g) Generator strony domowej pracownika 

h) Poszukiwanie eksperta (mamy wszystko w 

jednym miejscu),  

i) Mapa obszarów badań zakładu, instytut, 

katedry, wydziału, uczelni (j.w.)   



Czy tylko repozytorium? 

… ale także: 

 

funkcjonalność sprawozdawania do ministerstwa 

(POL-ON), budowania raportów instytutowych, 

dziekańskich, tworzenia bibliografii pracowników i 

tematycznych 



Bazy Wiedzy PW - doświadczenia 

Zrealizowaliśmy:  

Bazę Wiedzy 

Politechniki 

Warszawskiej 

integrującą 

wyszczególnione przed 

chwilą funkcje 



 

 

Dziękuję za uwagę 

 

Kontakt: Henryk Rybinski (hrb@ii.pw.edu.pl) 

  

mailto:hrb@ii.pw.edu.pl


Bazy Wiedzy PW - doświadczenia 

Dodatkowe funkcje 

1. Definiowalna ocena parametryczna jednostek 

organizacyjnych,   

2. tworzenie raportów, bibliografii, wykazy nowości 

3. Komunikacja z systemami zewnętrznymi (np. 

system dyplomowania, google scholar) 

4. Przechowywanie historyczne 

a) autor zmienia nazwisko lub afiliacje 

b) autor publikuje pod inną afiliacją 

c) instytucja zmienia nazwę itd 



Bazy Wiedzy PW - doświadczenia 

Dodatkowe funkcje 

1. Indeksowanie pełnotekstowe dokumentów  

2. Kontrola/śledzenie zmian  

3. Kontrola uprawnień, w tym także kontrola dostępu do 

dokumentów 

4. Ergonomia użytkowania, podpowiadanie, 

autouzupełnianie, walidacja 

5. import i eksport (współpraca z ZOTERO) 

6. dwie wersje językowe   

7. Możliwość zagnieżdżenia na stronach wydziałów i 

instytutowych 

 

 



Bazy Wiedzy PW  
Co już mamy, doświadczenia 

Aspekty organizacyjne, wdrażanie 

1. Przygotowane są dokumenty dla Rektora  

2. Decyzja o obowiązkowym składaniu dokumentów 

od stycznia 2014 (publikacje doktoraty, dyplomy)  

3. Przeprowadzone prezentacje i szkolenia dla 

Wydziałów + plan szkoleń na 2013  

4. Załadowana baza metadanych >18800 

  

 

 

 



Dalsze plany rozwoju systemu Ω 

1. Cytowania (Scopus pozwala w zakresie rekordów 

uczelni), wskaźniki (Hirsha, Egge, inne)  

2. Tagowanie wg taksonomii OSJ + automatyczny 

klasyfikator 

3. System „looking for an expert”, mapa badań 

jednostki 



Dalsze plany rozwoju systemu Ω 



Dalsze plany rozwoju systemu Ω 

4. Oprogramowanie do automatyzacji zbierania danych z 

internetu (konferencje, czasopisma, instytucje, 

publikacje, interesujące strony, 

… czyli automatyczny BAZTOL) 

5. Komunikacja z platformą SYNAT (Infona) oraz z 

systemem Pol-On 

6. Dziedzinowa Baza Nauki w zakresie nauk 

technicznych (w następnej kolejności) 

 



SYNAT – zobowiązania PW 

1. Uczelniana baza wiedzy zrealizowana przy BG PW 

(http://repo.pw.edu.pl) 

2. Baza wiedzy w zakresie nauk technicznych  

(w następnej kolejności) 

http://repo.pw.edu.pl/
http://repo.pw.edu.pl/
http://repo.pw.edu.pl/


Zaproszenie BG PW 

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej będzie 

współorganizatorem otwartego seminarium skierowanego do 

przedstawicieli nauki i pracowników bibliotek szkół wyższych nt.:  

 

„Infrastruktura informacji naukowej w Polsce - SYNAT 

Uczelniom” 

 

Seminarium (bezpłatne)  odbędzie się 20 maja 2013 roku 

w  godz. 11:00-16:00 w Malej Auli Politechniki Warszawskiej 

(Pl. Politechniki 1). 

Szczegółowy program seminarium będzie wkrótce do 

dostępny na stronie BG PW. Proszę o zgłaszanie 

uczestnictwa w seminarium na adres 

seminarium@bg.pw.edu.pl w terminie do 15 maja 

mailto:seminarium@bg.pw.edu.pl


System OMEGA 

Repozytorium publikacji 



System OMEGA 

Repozytorium publikacji 



System OMEGA 

Repozytorium doktoratów 



System OMEGA 

Repozytorium doktoratów 

Link do dokumentu rozprawy 



System OMEGA 

Projekty 



Dyplomy 

 …i repozytorium dyplomów 



Profile pracowników 

Baza pracowników (efekt uboczny) 

1. Działa na oprogramowaniu OMEGA 

2. Strony instytutowe mogą mieć link do swoich 

kolekcji (nie ma potrzeby utrzymywania innych 

list)  

3. Baza wymaga uzupełnień i utrzymywania ze 

strony instytutów 



Profile pracowników 

Tak już może być 

Wkrótce w wersji rozszerzonej 



Nota bene 

  

To można wykorzystać na stronach instytutowych! 


