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NAUKA

funkcjonuje w strukturach państw w ramach polityki państwa / Unii Europejskiej

polityka naukowa
• kształtuje zasady „uprawiania” nauki; 
• wpływa na wzrost gospodarczy państwa i rozwój społeczeństw;
• tworzy warunki dla efektywnej działalności naukowej;
• ułatwia wdrażanie osiągnięć nauki do przemysłu/gospodarki/biznesu;
• określa zasady finansowania badań i jednostek naukowo-badawczych;
• …

Aktualnie wdrażana jest w Polsce nowa polityka naukowa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
Horizon 2020 – nowy program naukowy dla Europy zaplanowany na lata 2014-2020

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1668/1
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


CO JEST WAŻNE DLA NAUKI?

• potencjał osobowy,

• publikacje,

• patenty,

• projekty,

• ekspertyzy…



OCENA DOROBKU NAUKOWEGO 

wynika z polityki naukowej, 
dokonywana w ramach: 

kategoryzacji jednostek naukowych (kategoria A, B, C, obligatoryjna, okresowa);
oceny pracownika uczelni (obligatoryjna, okresowa);

awansu naukowego – nadawanie stopni/tytułów naukowych;

oceny wniosków grantowych (np. NCN, NCBR),
oceny wniosków projektowych (np. finansowanych przez UE),
konkursów grantowych/stypendialnych (np. stypendia doktorantów),

benchmarkingu uczelni (czyli rankingu uczelni publikowanego przez
różne istytucje/media, np. Academic Ranking of World Universities, 
Ranking Szkół Wyższych tygodnika "Perspektywy").



OCENA DOROBKU W RAMACH KATEGORYZACJI 
i AWANSU NAUKOWEGO

I. Działalność naukowo-badawcza 
• publikacje w czasopismach naukowych; 
• monografie naukowe; 
• patenty; 
• dorobek artystyczny i projektowy; 
• rozwój kadry naukowej; 
• efekty finansowe działalności naukowej i innowacyjnej (w ramach prac projektowych i technologicznych);

• przygotowanie projektów badawczych i uzyskanie finansowania.

II. Działalność dydaktyczna

III. Działalność organizacyjna



OSZUSTWA W NAUCE?



• PLAGIAT – przywłaszczenie całości lub fragmentu publikacji bez
podania nazwiska autora, tytułu publikacji oryginalnej i źródła,
w którym ją opublikowano;

• GHOSTWRITING – pomijanie nazwiska autora tekstu naukowego,
który wniósł istotny wkład w jego powstanie i ostateczne
opublikowanie tekstu pod nazwiskiem osoby, która go zleciła;

• GHOST AUTHORSHIP – pomijanie na liście autorów nazwiska
osoby, która włożyła wysiłek w prowadzenie badań i opracowanie
publikacji (częściej dotyczy studentów i doktorantów);

• HONORARY AUTHORSHIP/GUEST AUTHORSHIP – umieszczanie
na liście autorów osób nie uczestniczących w pracach badawczych
i publikacyjnych (często dotyczy osób pełniących funkcje kierownicze).



Drapieżni wydawcy (predatory publishers) 
Fałszywe czasopisma (hijacked journals)

• nieuczciwi wydawcy nie poddają przesłanych artykułów procesom recenzji,
są w stanie opublikować nawet pracę stanowiącą plagiat;

• agresywnie pozyskują publikacje oraz przedstawicieli do rad redakcyjnych;
publikowane przez nie tzw. oszukańcze/fałszywe czasopisma podrabiają
oficjalne strony czasopism naukowych, często wykorzystując ich tytuł,
stopkę wydawniczą, identyfikator DOI, ISSN, czy też skład redakcji;

• „drapieżni wydawcy” nie tylko wydają czasopisma, ale również organizują
konferencje, firmując je nazwiskami naukowców w roli prelegentów lub
organizatorów, bez ich zgody.

Lista Jeffreya Beall’a (amer. bibliotekarz z Uniwersytetu Kolorado w Denver)

https://beallslist.weebly.com/


Pozwólcie przedstwić sobie…

Anna Olga Oszust – fikcyjny naukowiec

źródło: Sorokowski P., Kulczycki E., Sorokowska A., & Pisanski, K. 2017. Predatory journals recruit fake editor. Nature, 543, 481-483. 
DOI: 10.1038/543481a https://www.nature.com/news/predatory-journals-recruit-fake-editor-1.21662

http://www.nature.com/news/predatory-journals-recruit-fake-editor-1.21662
https://www.nature.com/news/predatory-journals-recruit-fake-editor-1.21662


WERYFIKACJA
materiałów i publikacji o charakterze naukowym

Ilość i różnorodności źródeł informacji oraz instytucji tworzących informacje stale wzrasta. 
Z tego powodu należy szczególną uwagę przywiązywać do oceny ich wartości i wiarygodności. 

Najczęściej stosowane kryteria oceny źródeł informacji i publikacji:

• użyteczność – interesujące z punktu widzenia potrzeby informacyjnej;

• jakość – wysoka jakość merytoryczna (gwarantuje ją proces recenzji);

• zawartość – ocena treści publikacji i stopnia jej zgodności z bieżącą potrzebą informacyjną;

• aktualność – zgodność z rzeczywistym stanem nauki;

• autorstwo (osoba, firma lub instytucja) – prestiż wpływa na jakość i wiarygodność;

• cel – sugeruje adresatów, precyzuje tematykę i sposób jej ujęcia;

• obiektywność – określa na ile bezstronny jest punkt widzenia;

• poprawność – zarówno stylu/języka naukowego, schematu publikacji, jak i uznanych i akceptowalnych standardów.



• publikacji naukowych;
• dysertacji;
• patentów; 
• danych badawczych; 
• danych statystycznych;
• raportów naukowych;
• dokumentów rządowych; 
• materiałów źródłowych;
• materiałów referencyjnych; 
• wynalazków i wzorów użytkowych;
• wzorów przemysłowych; 
• znaków towarowych;
• grafik;
• artykułów z gazet i czasopism;
• danych/raportów finansowych;

• słowników i encyklopedii (ogólnych, naukowo-technicznych, dziedzinowych);
• klasyfikacji naukowych;
• baz danych; 
• zasobów graficznych, dźwiękowych, multimedialnych;

• osób/instytucji/organizacji/firm do współpracy.



deep web

invisible web

hidden web



BAZY DANYCH
licencjonowane



BAZY DANYCH
multidyscyplinarne



Biblioteki/instytucje naukowe, badawcze – dostęp do licencjonowanych baz danych (finansowanie MNiSW)







BAZY DANYCH
dziedzinowe



Dostęp przez serwisy bibliotek naukowych
– zasoby cyfrowe / e-zasoby





Multiwyszukiwarki
naukowe



OGRANICZENIA przy wykorzystaniu licencjonowanych baz danych

 strony/serwisy www wymagające logowania;

 kontekstowe strony www – dostęp do informacji i zasobów jedynie z pewnego zakresu adresów IP
lub określonej sekwencji wcześniej odwiedzonych stron;

 strony/serwisy www, które świadomie ograniczają dostęp do zasobów przez limity
w udostępnianiu odnośników, limity zalogowanych równocześnie użytkowników.



BAZY DANYCH
w modelu 







KATALOGI
biblioteczne







REPOZYTORIA
agregatory





ROAR



FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH (FBC)



REPOZYTORIA
instytucjonalne



NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE (NAC)











REPOZYTORIA
dziedzinowe











WYSZUKIWARKI
naukowe























Jeśli Google, to…





Portale społecznościowe
dla naukowców





ACADEMIA.EDU







OTWARTE 
ZASOBY EDUKACYJE

platformy e-learningowe











AKTUALNE
POTRZEBY I OCZEKIWANIA

NAUKOWCÓW



Czego potrzebują/oczekują pracownicy naukowi 
i co mogą dać im profesjonaliści informacji?

pomoc w wyszukiwaniu informacji
bibliograficznych, katalogowych, rzeczowych, faktograficznych, patentowych, …;
dot. prawa autorskiego, prawa cytaty, umów wydawniczych, licencji;
dot. procesu/zasad publikowania i procedur recenzyjnych;

pomoc w
wyborze, ocenie i rankingu czasopism naukowych;
unikaniu pułapek wydawniczych, drapieżnych praktyk, wydawców i czasopism;
określeniu polityki wydawców dotyczącej Open Access oraz informacji nt. licencji Creative Commons (CC);

pomoc w zakresie 
obsługi narzędzi, w które wyposażone są bazy danych; 
tworzenie alertów dla publikacji/tematów; 
śledzenie nowych trendów w nauce; 
śledzenie i analiza cytowań publikacji; 
tworzenie własnych kolekcji w obrębie baz; 
współdzielenie rezultatów wyszukiwania z innymi naukowcami;
zarządzanie bibliografią, generowanie styli bibliograficznych;
dotarcia do pełnych tekstów publikacji;



Czego potrzebują/oczekują pracownicy naukowi 
i co mogą dać im profesjonaliści informacji?

pomoc w zakresie 
deponowania publikacji i zasobów w repozytoriach instytucjonalnych i dziedzinowych;
rejestrowania dorobku/tworzeniu profilu w bibliografiach publikacji/systemach (uczelnianych, POLon, ORCID, ResearcherID);

metod/sposobów oceny publikacji naukowych (stosowanych przez wydawców);

analizy bibliometrycznej publikacji pracowników/instytutów/instytucji;
określania wskaźników bibliometrycznych (Impact Factor, H-index);
alternatywnych mierników jakości publikacji (Altmetrics); 

docierania do stosownych i aktualnych
ustaw/rozporządzeń/dokumentów dot. oceny czasopism i jednostek naukowych (oraz dokumentów wewnętrznych prawnych);
informacji nt. pozyskiwania funduszy i dotacji na badania własne, 

instytucji, fundacji finansujących projekty badawcze,
baz danych umożliwiających wyszukiwanie dotacji.



Chcesz 
wiedzieć 
więcej?

Dziękuję za uwagę 
MARTA STĄPOREK

staporek@biblos.pk.edu.pl 

Oddział Informacji Naukowej
Biblioteka Politechniki Krakowskiej

tel. 12 628 29 67


