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Plan prezentacji

 baza danych BazTech – stan obecny

 poszerzanie dostępu do bazy

 współpraca z wydawcami polskich czasopism 

naukowych

 integracja z zasobami informacji naukowej

 miejsce BazTech w przestrzeni informacyjnej 

– plany  



BazTech – fakty i liczby



BazTech – fakty i liczby

 tematyka: nauki techniczne i w wyborze 

ochrona środowiska oraz nauki ścisłe

 23 biblioteki tworzą bazę od 1998 r.       

– ok. 90 redaktorów 

 od 2002 r. baza posadowiona 

w ICM UW (Yadda/DeskLight)

 na liście baz referencyjnych 

w ankiecie oceny czasopism 



BazTech – fakty i liczby

636 tytułów
indeksowanych 

(516 ukazuje się 
na bieżąco)

pełne teksty na 
witrynach 

wydawców 
356 tytułów

pełne teksty 
w BazTech
 155
tytułów



BazTech – fakty i liczby

ok. 304 tys. 
rekordów

ok. 160 tys. 
rekordów z 
cytowaniami 
(od 2006 r.)

ok. 39 tys. 
rekordów z 

pełnymi tekstami



Poszerzanie dostępu do bazy

 rozbudowa zawartości rekordów w bazie

 opis czasopisma (punkty MNiSW, IF, informacje o 

wydawcy/redakcji, linki do pełnych tekstów, okładki)

 opis artykułu (dane bibliograficzne, cytowania, 

afiliacje, DOI)

 rozszerzanie możliwości wyszukiwawczych

 szukanie w cytowaniach

 szukanie w PDFach (plany)

 przeglądanie: wydawcy, czasopisma pełnotekstowe, 

słowa kluczowe 



Poszerzanie dostępu do bazy



Poszerzanie dostępu do bazy



Poszerzanie dostępu do bazy

 możliwość szukania w cytowaniach

 możliwość ograniczania wyszukiwania do czasopism w wersji 

pełnotekstowej



Poszerzanie dostępu do bazy

Do przeglądania dostępne są indeksy: tytułów czasopism, 

nazwisk autorów, słów kluczowych w języku polskim i angielskim, 

wydawców czasopism i bibliotek prenumerujących czasopisma. 



Poszerzanie dostępu do bazy

Indeks czasopism wzbogacono o funkcję graficznego oznaczenia 

czasopism w wersji pełnotekstowej (dla tytułów dostępnych w tych 

wersjach lokalnie albo na serwerach zewnętrznych) oraz filtrowania 

wyszukiwania pod kątem czasopism pełnotekstowych.



Współpraca z wydawcami 

Witryna „dla wydawców” na stronie BazTech



Współpraca z wydawcami 

 okładki w wersji cyfrowej

 dane bibliograficzne + cytowania (Word, PDF)

 darmowe egzemplarze czasopisma (biblioteka 

indeksująca)

 pełne teksty w PDF (umowy z ICM UW) – 155 

tytułów (30%)

 informacje o indeksowaniu na witrynach 

wydawców i w czasopismach



Integracja z zasobami informacji 

 baza jednym z ogniw procesu komunikacji 
naukowej

 udostępnianie zasobów wspólnie z innymi 
źródłami informacji, bazami bibliograficznymi, 
itp. (WBN, CEON, PON, PBN, POL-index)

 indeksowanie zasobów przez wyszukiwarki 
standardowe i naukowe (Google, Google 
Scholar, WordWideScience, Primo, NAVIGA, 
(wkrótce) Summon



Integracja z zasobami informacji 



metadane
BazTech

Google

Google 
Scholar

PRIMO

WordWideScience

NAVIGA

Summon

Udostępnianie metadanych BazTech



Wnioski 
 Inspiracja

 profesjonalna analiza publikacji cytowanych i cytujących

 elementy społecznościowe, w tym statystyka pobrań 

 Integracja

 deduplikacja

 unikanie dublowania tytułów czasopism 

 identyfikacja autorów

 Implementacja 

 spójna polityka dofinansowania krajowych baz 

referencyjnych

 dedykowany strumień przyznawania środków tylko dla 

tych zasobów
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