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Ogólnouczelniana jednostka organizacyjna prowadząca działalność naukową,
badawczą, szkoleniową i usługową.
Misja: wspieranie działalności Uczelni, zgodnie ze światowymi standardami, w oparciu o
najnowsze technologie informacyjne i komunikacyjne, przy udziale stale podnoszących
swoje kwalifikacje specjalistów, w następujących obszarach:

• gromadzenie i udostępnianie źródeł informacji oraz świadczenie profesjonalnych usług
informacyjnych i szkoleniowych

• dokumentowanie, archiwizowanie, udostępnianie i promowanie dorobku naukowego
pracowników Uczelni, doktorantów i studentów poprzez Repozytorium Wiedzy

• transfer wiedzy i informacji między Uczelnią a podmiotami zewnętrznymi
• koordynowanie działań związanych z transferem technologii
• badania oraz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologii

informacyjnych, związanych z gromadzeniem i udostępnianiem wiedzy w postaci cyfrowej.
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Plan prezentacji

•
•

•
•

Piśmienniczy dorobek naukowy – kompleksowe podejście?
Wykorzystanie potencjału bazy dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej
uniwersalnej platformy informacyjnej na poziomie lokalnym / krajowym / globalnym

Baza DONA dorobku Politechniki Wrocławskiej – narzędzie wszechstronne
Informacje dla nauki i gospodarki – wspieranie trzeciej misji uczelni (transfer technologii i
komercjalizacja wiedzy)

•
•
•

Współpraca z Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej
Nowe funkcjonalności – Open Access, LinkSource, RefWorks – wartość dodana

Podsumowanie – rozwój bazy i przyszłe plany

Bazy dorobku publikacyjnego – stan obecny

•
•
•
•
•
•

Piśmienniczy dorobek naukowy oraz wskaźniki naukometryczne – jeden z
podstawowych elementów oceny działalności uczelni i jej pracowników
Polska Bibliografia Naukowa PBN – próba stworzenia w ramach systemu POL-on
zintegrowanego sytemu informacji o dorobku publikacyjnym polskich naukowców i
jednostek.
Cel referatu
Brak współpracy PBN z bibliotekami naukowymi, które mają największe
Przedstawienie
działańbibliografii.
podejmowanych w Bibliotece Politechniki
doświadczenie
w tworzeniu
Wrocławskiej, obecnie w Centrum Wiedzy i Informacji NaukowoUczelniane bazy dorobku publikacyjnego ewoluują w kierunku kompleksowych
Technicznej,
w zakresie
tworzenia, rozwijania
i szerokiego
platform
pełniących funkcje
baz bibliograficznych,
bibliometrycznych
i
wykorzystania
bazy
dorobku
naukowego
pełnotekstowych.
Rozszerzeniu ulegają ich podstawowe funkcje (promocja dorobku, informacja o
kierunkach badań, wspieranie komercjalizacji wiedzy i transferu technologii,
rozpowszechnianie idei Open Access).
Rozszerzone zadania wymagają nowego oprogramowania, wprowadzania nowych
elementów informacyjnych, widoczności w wyszukiwarkach i mediach
społecznościowych.

Informacja o dorobku naukowym PWr
Zarządzenia JM Rektora
Obowiązek zgłaszania prac w Bibliotece
Od 1969 roku – 7 wydań
Autorzy: pracownicy, doktoranci, studenci
Prace: publikacje od 1945, niepublikacje od 1969
Rekordy: 193 620 tys.
Wskaźniki: IF, LF, cytowania, punkty MNiSW, OA
Narzędzia: LinkSource, RefWorks
Jednostki współpracujące: Oddziały CWINT na wydziałach
System komputerowy: od 1972 r.
od 2009 r. ALEPH + własne rozwiązania informatyczne: programy do kontroli bazy,
generowania danych bibliograficznych, statystycznych, naukometrycznych

Dostęp: strona bibliotek CWINT www.biblioteka.pwr.edu.pl

DONA
Ośrodki oceniające i
finansujące

UCZELNIA

MNiSW/KEJN

Bibliografia:
Uczelni, autorów

Narodowe Centrum Nauki

Wyszukiwanie:
–
wg wielu kryteriów

Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju
Centralna Komisja ds.
Stopni i Tytułów Nauk.

Polska Komisja
Akredytacyjna

Wskaźniki wartościujące:
IF, LF, cytowania, OA
punktacja MNiSW
Analizy: statystyczne i
naukometryczne
Pełne teksty: artykuły,
referaty, książki, patenty
Narzędzia:
Linksource, RefWorks

Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa // firmy
firmy

Informacja o:
• kierunkach badań
• rozwijanych dziedzinach
• zespołach badawczych
• specjalistach
• grantach i zleceniach

DONA – dorobek autora

Formularz autora

Z DONY do

Dorobek naukowy PWr w

Wykorzystanie bazy – wykazy, analizy, raporty, rankingi

•
•

Wszechstronne możliwości przeszukiwania i przetwarzania danych na poziomie prostym i
zaawansowanym, przy użyciu wielu kryteriów
Możliwość wygenerowania różnego rodzaju raportów, analiz statystycznych,
naukometrycznych oraz rankingów:
–

–

Raporty wydawane raz w roku „Analiza dorobku pracowników PWr do...roku” i „Analiza cytowań
prac pracowników za rok…” zawierające liczbowe podsumowania dorobku publikacyjnego i
cytowań prac pracowników, jednostek uczelni oraz wiele innych statystyk.
Prezentacje na posiedzenia Senatu z danymi liczbowymi i procentowymi dla poszczególnych
jednostek, ich rankingiem, wyborem najważniejszych publikacji i najlepszych pracowników
(według IF, LF, punktacji MNiSW, cytowań),

–

Wykazy prac bez lub z uwzględnieniem cytowań realizowane na każde zamówienie, w dowolnym
czasie opublikowania/zdokumentowania, z podziałem na rodzaje prac, według wybranych lat – dla
autorów, całej Uczelni, wydziału, instytutu, zakładu, katedry, zespołu badawczego.

–

Statystyki, podsumowania naukometryczne i rankingi według wybranego wskaźnika
wartościującego: Impact Factor, Listy Filadelfijskiej, punktacji MNiSW, cytowań dla ww. odbiorców.

–

Wykazy prac do programu Ankieta jednostki OPI zgodne z wytycznymi Ministerstwa.

–

Inne wykazy przygotowywane zgodnie z indywidualnymi zleceniami władz Uczelni, Biura Promocji,
innych działów Uczelni, komisji akredytacyjnych lub autorów przy staraniach o awanse i granty.

DONA – analizy, rankingi
liczba rekordów w latach 1945-2013
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DONA – analizy, rankingi
średnia liczba publikacji na wydziałach w 2013 r.
(liczba publikacji na nauczyciela akademickiego)

3,5
3
2,5

Średnia PWr
1.7

2
1,5
1
0,5
0
W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9

W10

W11

W12

DONA – analizy, rankingi
Publikacje z IF w latach 2004-2013
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DONA – analizy, rankingi
Najlepsze prace PWr wg wskaźnika IF za lata 2003-2013

Lp.

Tytuł czasopisma

Rok

IF

Dziedzina wg JCR

Wydział

1.

Chemical Reviews

2010

33,036

CHEMISTRY, MULTIDISC.

Chemiczny

2.

Nature

2004

32,182

MULTIDISCIPLIN. SCI.

PPT

3.

Science

2003

29,781

MULTIDISCIPLIN. SCI.

Chemiczny

4.

Nature Rev. Drug Discov.

2010

28,712

BIOTECHN. a. APPL. MICROB.

Chemiczny

5.

Nature Methods

2013

23.656

BIOCHEMICAL RES. METHODS

Chemiczny

6.

Physics Reports.

2009

17,752

PHYSICS, MULTIDISCIPLIN.

7.

Nature Cell Biology

2007

17,623

CELL BIOLOGY

Elektroniki

8.

Neuron

2010

14,027

NEUROSCIENCES

Chemiczny

9.

Advanced Materials

2011

13,877

CHEMISTRY, MULTIDISC

Chemiczny

10.

Angewandte Chemie

2012

13,455

CHEMISTRY, MULTIDISC.

Chemiczny

PPT

DONA – analizy, rankingi
Cytowania i cytowane publikacje pracowników PWr w latach 2004-2013

Publikacje i ich cytowania 2008-2013:
• Wzrastająca liczba cytowań – duży potencjał
naukowców PWr

•
•

Obecność publikacji w międzynarodowym obiegu
Wysoka jakość publikacji – prestiżowe czasopisma

DONA - informacje dla nauki i gospodarki

•

•

Trzecia misja uczelni: współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie
transferu technologii i komercjalizacji wiedzy (obok działalności dydaktycznej i naukowobadawczej)

Wspieranie nowych zadań Uczelni i Centrum, w zakresie kreowania polityki
naukowej, innowacyjnej i promocyjnej poprzez analizy wykonywane dla Uczelni i
jednostek zewnętrznych:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

charakterystyka obszarów badań i technologii,
przewidywanie rozwoju określonych kierunków badań,
identyfikacja nowych trendów badań na Uczelni,
poszukiwanie rozwiązań o największym potencjale wdrożeniowym i innowacyjnym,
analiza afiliacji osób i instytucji (współautorstwo, współpraca regionalna, krajowa i
międzynarodowa),
informacja o wdrożeniach przełomowych rozwiązań, na podstawie opisów patentowych
uzyskanie informacji ilościowych i jakościowych nt. dorobku (liczba publikacji, wskaźniki
bibliometryczne – cytowania IF, LF),
wykonywanie analiz bibliometrycznych w zakresie naukoznawstwa, polityki naukowej oraz
innowacyjnej,
informacja o specjalistach i potencjalnych obszarach współpracy.

Liczba patentów w podziale na dziedziny
Chemia
Technologia chemiczna
Elektrotechnika i elektrotechnologia
Technologia elektronowa
Fizyka
Energetyka i technika cieplna
Telekomunikacja i akustyka
Inżynieria sanitarna. Ochrona…
Metrologia
Mechanika i budowa maszyn
Biotechnologia
Inżynieria chemiczna i procesowa
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0

330
133

89
80
62
47
42
41
30
17
14
14
5
5
4
1
50 100 150 200 250 300 350

Publikacje Open Access w bazie DONA

•
•

•
•

Open Access czyli otwarty model dostępu, w którym artykuły naukowe, wyniki badań oraz
materiały dydaktyczne dostępne są w sieci bez ograniczeń, zyskuje coraz większą przychylność
pracowników naukowych PWr.
Coraz częściej wybierana jest tzw. złota droga publikacji w czasopismach OA bądź w
hybrydowych, wydawanych w modelu subskrypcyjnym z możliwością pojawienia się tam także
prac w dostępie otwartym.
Wzrost świadomości: przyspiesza komunikację naukową, zwiększa widoczność i popularność
prac, a także stanowi promocję całej instytucji i jej pracowników.
Wskaźnik OA w bazie DONA – możliwość analizy jakościowej i ilościowej tego zasobu

Repozytorium Wiedzy PWr

•
•

•
•
•

Ważny cel Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej:
rozwijanie instytucjonalnego Repozytorium PWr
Zakres deponowanych pełnotekstowych dokumentów elektronicznych: obejmie pełne
spektrum działalności: publikacje naukowe, prace doktorskie, prace badawcze,
wdrożeniowe, raporty, a także dane badawcze, prace dyplomowe oraz materiały
edukacyjne.
Zgodnie z założeniami strategii Uczelni: Repozytorium będzie pełniło funkcję serwisu
informacyjnego ułatwiającego kontakty z przedstawicielami przemysłu
zainteresowanymi współpracą z naukowcami PWr.
Pełna integracja i współpraca z istniejącymi już bazami
Wykorzystanie potencjału bazy DONA :
– Szeroki zakres czasowy
– Blisko 100% kompletność
– Pełne opisy bibliograficzne
– Możliwość wykorzystania metadanych

Repozytorium Wiedzy PWr – interfejs użytkownika

repozytorium.pwr.edu.pl

Podsumowanie – rozwój bazy i przyszłe plany






współpraca z Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskie w zakresie wykorzystania metadanych
przy archiwizowaniu pełnych tekstów, co zaowocuje stworzeniem wspólnej bazy wiedzy o pracach,
autorach i dostępem do deponowanych prac,
rozszerzenie, zgodnie z nowymi wymaganiami, zakresu rejestrowanych dokumentów, związanych z
całokształtem aktywności naukowej,
dostosowywanie bazy do wciąż zmieniających się rozporządzeń MNiSW w zakresie oceny i punktacji
prac, wprowadzania nowych kryteriów lub zmiany w już istniejących,

Każda baza dorobku naukowego uczelni powinna zapewnić komplet funkcjonalności
odpowiadających zarówno wymaganiom macierzystej uczelni, jak i wymaganiom
instytucji krajowych odpowiedzialnych za rozwój nauki






integracja z powstającymi systemami ogólnokrajowymi w ramach POL-onu, a w szczególności z
systemem Polska Bibliografia Naukowa (PBN) ,
umożliwienie eksportu danych do innych systemów bibliograficznych (RefWorks – zrealizowane),
uwidocznienie informacji o dorobku w wyszukiwarkach, serwisach agregacyjnych oraz portalach
społecznościowych (Google – zrealizowane),
wspieranie szerokiego spektrum aktywności Uczelni związanych z działaniem promocyjnym,
współpracą z otoczeniem, procesami kontroli i oceny poprzez rejestrowanie wszystkich typów.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
I
ZAPRASZAMY !
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