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1 Bibliografia Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – 
charakterystyka, funkcjonowanie, rozwój.  

1.1 Wokół genezy i rozwoju prac bibliograficznych wydawanych drukiem  

Pierwszym wydawnictwem zmierzającym do syntetycznego ujęcia dorobku 
publikacyjnego Wydziału Lekarskiego wraz z Oddziałem Stomatologicznym oraz 
Wydziału Farmaceutycznego w Krakowie był wykaz bibliograficzny, który ukazał się w 
1955 roku pod nazwą „Działalność naukowa Akademii Medycznej w Krakowie w latach 
1953 i 1954”. 

 

 

Wydawnictwo to było owocem pomysłowości, olbrzymiej energii i pracy ówczesnego 
prorektora do spraw nauki, wcześniej w latach 1949-1951 dziekana Wydziału 
Lekarskiego, a później (od 1956 do 1965 roku) wieloletniego rektora Akademii 
Medycznej w Krakowie – prof. dr Leona Tochowicza. W przedmowie do pierwszego 
wykazu ówczesny rektor AM w Krakowie - prof. dr Bronisław Giędosz – pisał 
następująco:  

„Myśl wydania „Wykazu” była tak powszechna i zgodna, że czyniliśmy wszystko, aby druk 
materiałów odpowiednio przygotowanych zrealizować i przyspieszyć. Wydawnictwo tego 
rodzaju jest celowe i korzystne. Nie tylko na użytek własny. Daje ono przegląd dorobku 
naukowego naszych pracowników naukowych i daje ono pogląd na zakres ich 
zainteresowań na przestrzeni objętych „wykazem” lat. Wydawnictwo takie niewątpliwie 
spełni także zadanie czynnika wzmacniającego ruch naukowy w naszych laboratoriach 
teoretycznych i klinicznych”.  

Fig. 1 - Strona tytułowa pierwszego wykazu bibliograficznego Akademii Medycznej  w Krakowie z 1955 roku 
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Po swoim debiucie w 1955 roku – kolejne roczniki (którym patronował od samego 
początku prof. Tochowicz jako redaktor naczelny) zaczęły ukazywać się pod tytułem 
łacińskim „Annales Academiae Medicae Cracoviensis” (1956-1966). Od drugiego rocznika 
datuje się objęcie rejestracją bibliograficzną także dorobku publikacyjnego 
Państwowego Szpitala Klinicznego, które pozostawało integralną częścią Akademii.  

 

 

 

Bibliografia miała charakter sprawozdawczy według struktury organizacyjnej uczelni, 
rejestrowała zarówno prace ogłoszone drukiem jak i w trakcie publikacji, część opisów 
bibliograficznych zawierało streszczenia, które w zależności od potrzeby były 
tłumaczone na 3 języki: angielski, polski lub rosyjski. Bibliografia była podzielona na 
kilka części i posiadała kilka indeksów, w tym autorski i rzeczowy według dyscyplin 
naukowych.  

Od początku - w prace organizacyjne przy gromadzeniu, tworzeniu i redakcji wykazów 
byli zaangażowani tacy pracownicy naukowi jak m.in. Jadwiga Ackermann, Józef Bogusz, 
Kazimierz Dominik, Bronisław Giędosz, Władysław Król, Zbigniew Kukulski, Jan 
Miodoński, Zdzisław Przybyłkiewicz, Tadeusz Rogalski, Irena Turowska, których 
nazwiska dodatkowo przydawały rangę temu uczelnianemu przedsięwzięciu.  

Po śmierci prof. Tochowicza w 1965 roku – prace nad kolejnymi wykazami były 
kontynuowane przez następne 35 lat.  

W okresie 1966-2000 zmieniali się redaktorzy naczelni, zespoły i sekretarze redakcyjni, 
i – zgodnie z rytmem przemian organizacyjnych uczelni – także i tytuły, pod którymi 
bibliografia była publikowana.  

 

Fig. 2 - Strona tytułowa drugiego wykazu bibliograficznego Akademii Medycznej  w Krakowie z 1957 roku, od 
którego datuje się funkcjonowanie tytułu roczników w języku łacińskim   
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Fig. 3 - Strona tytułowa i stopka redakcyjna „Annales Academiae Medicae Cracoviensis. A Leone Tochowicz 
conditi”,  które ukazywało się pod redakcją Władysława Jakimowicza w latach 1966-1973 

 

Fig. 4 - Strona tytułowa i stopka redakcyjna „Annales Academiae Medicae Cracoviensis. A Leone Tochowicz conditi”,  
które ukazywało się pod redakcją Mieczysława Goldsztajna w latach 1974-1996 

Fig. 5 - Strona tytułowa i stopka redakcyjna „Annales Collegii Medici Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. A Leone 
Tochowicz conditi”,  które ukazywało się od 1995 do roku 1996 pod redakcją Mieczysława Goldsztajna 
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Wydawane drukiem przez uczelnię roczne zestawienia bibliograficzne Annales   
stanowiły typ adnotowanego rejestru bibliograficznego o kompozycji mieszanej. 
Zawierały wykazy i opisy  publikacji naukowych poszczególnych jednostek  uczelni jak 
także spisy organizowanych konferencji oraz rejestry prac doktorskich i habilitacyjnych. 
Dokumentowanie dorobku naukowego w postaci bibliografii spełniało wiele funkcji i 
stanowiło ważne narzędzie naukowej informacji w tamtym okresie. Wydawnictwo to, w 
ramach wymiany i w celu promocyjnym, rozsyłane było do wszystkich bibliotek 
medycznych, krajowych i niektórych zagranicznych jak także do innych 
zainteresowanych instytucji.  

Z dzisiejszej perspektywy widać, iż pomimo wielu starań redaktorów, wydawnictwo to 
nie objęło kompletnej informacji bibliograficznej, ale historiograficzna i dokumentacyjna 
wartość tych wydawnictw jest nie do przecenienia i pozostaje ciągle jednym z 
najważniejszych źródeł informacji o publikacjach pracowników naszej uczelni w latach 
1950-1998.  

Fig. 6 - Strona tytułowa i stopka redakcyjna ostatniego rocznika drukowanego „Annales Collegii Medici 
Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. A Leone Tochowicz conditi” (1997-2000, redaktor naczelny: Jacek Bojarski, 
sekretarz: Adam Wiernikowski). 



   

 

 
 

Fig. 7 –Przykładowe strony układu bibliografii w druku - „Annales Academiae Medicae Cracoviensis. a Leone Tochowicz conditi : index dissertationum 
anno 1978 - 1979 editarum”, Kraków 1982. 
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1.2 Organizacja i wdrożenie bazy danych rejestrującej dorobek piśmienniczy 
pracowników uczelni 

Odkąd dostęp w Collegium Medicum do miejskiej sieci komputerowej stał się faktem, a 
Internet podstawowym narzędziem pracy (do czego w znacznej mierze przyczyniły się 
szerokie i intensywne działania Biblioteki Medycznej UJ CM w latach 1996-2000) - 
diametralnie zmieniły się także sposoby opracowania i udostępniania serwisów 
informacji naukowej. Podążając za wzorcami płynącymi z innych polskich bibliotek 
uczelni medycznych oraz z własnej inicjatywy - zespół bibliotekarzy UJ CM, a w 
szczególności Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Medycznej - rozpoczął w 1997 
roku przygotowania do wdrożenia nowego systemu sporządzania bibliografii w oparciu 
o oprogramowanie EXPERTUS firmy Splendor – Systemy Informacyjne z siedzibą w 
Poznaniu. 

W latach 1996-1999 przygotowano odpowiedni warsztat, na który złożyły się 
następujące elementy:  

1. system informatyczny do opracowywania bazy bibliograficznej „Expertus” w 
wersji uproszczonej; 

2. częściowa konwersja opisów bibliograficznych z pliku tekstowego do bazy 
danych; 

3. bezterminowe licencje na aplikacje programu komputerowego „Expertus 2000” 
do rejestracji, opracowywania i archiwizowania bibliografii dorobku naukowego, 
udostępniania jej w sieci Internet i płycie CD ROM, wyszukiwania opisów 
bibliograficznych w sieci lokalnej, przygotowywania wydruków lub plików do 
dalszej obróbki edytorskiej, a także do przygotowywania prezentacji wyników 
według różnorodnych wskaźników bibliometrycznych. 

W tym czasie zgromadzono w postaci elektronicznej pełne dane bibliograficzne z lat 
1997-1999, ujednolicone zostały zasady standardowego opisu bibliograficznego 
(pełnego i skróconego według formatu US/MARC) oraz wprowadzono do systemu 
ponad 5000 rekordów, z czego po szczegółowych korektach w bazie udostępnionych 
zostało 2047 rekordów (Taki stan został odnotowany na początek lipca 2000 r.). 

Ponadto zbudowano integralne bazy wspomagające system wyszukiwawczy i 
charakterystykę treściową i formalną dokumentów (np. wykazy jednostek 
organizacyjnych, szczegółowe i ujednolicone hasła autorskie wraz z systemami 
odsyłaczy, kontrolowane listy typów publikacji), a na zakończenie etapu 
wdrożeniowego udostępniono bazę w sieci Internet.  

Przejście z formy publikowania bibliografii w druku do komputerowej bazy danych było 
procesem nieuniknionym. Można wyróżnić kilka powodów, które w tamtym okresie, 
przemawiały za koniecznością optymalizowania i ujednolicania systemu zbierania 
danych bibliograficznych:   

1. Od lat obserwowany był spadek zainteresowania tradycyjną formą prezentacji dorobku 
naukowego, gdyż w coraz większym stopniu społeczność naukowa wolała wyszukiwać 
informację bibliograficzną w postaci elektronicznej i online (np. via Medline);  

2. Dotychczasowe procedury zbierania, przygotowywania i przesyłania informacji o 
nowych publikacjach oparte na metodach tradycyjnych okazywały się być mało 
efektywne, co unaoczniło się wydatniej po zaistnieniu od 1997 roku dwutorowego 
systemu zbierania informacji (z jednej strony prowadzonego przez redakcję 
wydawnictwa „Annales” i z drugiej przez Bibliotekę Medyczną).  
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3. Już w tamtym czasie (tj. ok. 16 lat temu) oczekiwania co do sprawozdawczości 
bibliometrycznej uczelni medycznych ze strony Ministerstwa Zdrowia i zespołu nauk 
medycznych przy ówczesnym Komitecie Badań Naukowych były bardzo wygórowane, a 
tematyka związana z organizacją ewidencji dorobku piśmienniczego i opracowaniem 
bibliografii była częstym przedmiotem obrad konferencji problemowych bibliotek 
uczelni medycznych (odbywających się prawie nieprzerwanie od 1981 roku). 
Szczególnie istotne znaczenie i duży wpływ na kształt i kierunek działalności bibliotek w 
tym zakresie miała XXI konferencja pt. „Biblioteki medyczne wobec problemu 
bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni” (Poznań, 28-29 listopada 2002 r.). 
Podczas tej konferencji okazało się bowiem, że akademickie biblioteki medyczne w 
oparciu o tworzone środowiskowe bazy bibliograficzne (zwłaszcza w systemie Expertus) 
są odpowiednio przygotowane i powinny być postrzegane jako partnerzy w ustalaniu 
zasad oceny parametrycznej publikowanego dorobku naukowego uczelni. Materiały 
konferencyjne i wnioski pokonferencyjne znajdują się pod adresem 
http://www.bg.ump.edu.pl/inne/konferencja/.  

Pełne wdrożenie bazy danych rejestrującej dorobek piśmienniczy pracowników naszej 
uczelni nastąpiło w połowie 2001 roku i odtąd można uznać, że baza ta zastąpiła funkcje 
wydawanej przez 45 lat bibliografii „Annales Collegii Medici Universitatis Iagellonicae 
Cracoviensis. A Leone Tochowicz conditi".  

1.2.1 Metody zbierania informacji o publikacjach w uczelni i podstawowe zasady 
kwalifikacji oraz indeksacji materiału bibliograficznego  

Należy zwrócić uwagę, że system zbierania informacji o publikacjach w uczelni, a 
następnie sporządzanie opisów bibliograficznych, redakcja układu, tworzenie indeksów 
było, jest i będzie procesem nie tylko długotrwałym i żmudnym, ale dodatkowo bardzo 
skomplikowanym. Wymaga bowiem różnorodnych zabiegów organizacyjnych, zespołu 
ludzi merytorycznie przygotowanych do opracowywania opisów bibliograficznych, a 
także znacznych nakładów finansowych, mierzonych zarówno w aspekcie wytwarzania 
produktu (aktualizowana baza danych dostępna online) jak i procesu wydawniczego 
(druk bibliografii w formie papierowej).  

W początkowym okresie tworzenia bazy bibliograficznej w systemie elektronicznym - 
dzięki współpracy z Redakcją „Annales” oraz z poszczególnymi jednostkami 
organizacyjnymi UJ CM, a także z bibliotekarzami instytutowymi - w miarę dość 
sprawnie udało się wdrożyć procedurę zbierania i kumulowania informacji 
bibliograficznej w jednym i centralnym miejscu tj. w Bibliotece Medycznej. Procedura ta, 
choć nie została poparta żadnym uregulowaniem formalnym (np. pisemnym 
rozporządzeniem) - zakładała stopniowe przekazywanie informacji o publikacjach 
pracowników naukowych przez wszystkie jednostki organizacyjne w postaci plików 
elektronicznych oraz kserokopii całych lub niektórych fragmentów dzieł w celu ich 
pełnej identyfikacji, weryfikacji i walidacji opisów bibliograficznych. Tam gdzie było to 
możliwe odpowiedzialność za dostarczanie informacji do Biblioteki Medycznej 
spoczywało na bibliotekarzach pracujących w poszczególnych agendach systemu 
biblioteczno-informacyjnego lub na sekretariatach katedr UJ CM. Zbieranie informacji 
odbywało się 2 razy do roku (w styczniu za rok poprzedni i w lipcu za prace 
opublikowane w pierwszym półroczu roku bieżącego).   

Metody zbierania, aktualizowania i weryfikacji informacji bibliograficznej z czasem 
uległy znacznemu przewartościowaniu i dzisiaj wykorzystywane są do tego własne 
narzędzia (oprogramowanie) filtrujące podstawowe bazy danych, które pozwalają na 
agregowanie potrzebnych danych do dalszego przetwarzania, bez konieczności stałego 
angażowania w ten proces autorów samych publikacji. Jedynie raz w roku wysyłane jest 

http://www.bg.ump.edu.pl/inne/konferencja/
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pismo do kierowników jednostek organizacyjnych przypominające o potrzebie 
weryfikacji danych bibliograficznych za dany rok kalendarzowy.  

Jeśli sami autorzy zauważają jakiś brak opisu bibliograficznego i/lub błędy w opisie 
powinni o tym fakcie zawiadomić Bibliotekę, dostarczyć kopię pełnego tekstu publikacji 
(lub kopię reprograficzną istotnych elementów tej publikacji), zwłaszcza w przypadkach 
gdy nie występuje ona w posiadanych przez BM zasobach informacji naukowej. 
Podobnie postępuje się w trakcie walidacji opisów, gdy zachodzi problem z identyfikacją 
danych bibliograficznych. W tych przypadkach bibliotekarz zobowiązany jest 
bezwzględnie do autopsyjnego wglądu w publikację, aby dokonać stosownej korekty 
danych lub wprowadzić brakujący i zarazem poprawny opis bibliograficzny.  

Procesy pozyskiwania i agregowania danych bibliograficznych w oparciu o własne 
systemy filtrujące, których funkcje zostały zobrazowane poniżej przebiegają w 
następujący sposób: 

1. Po uruchomieniu narzędzia filtrującego ustawiamy datę startową i końcową wyszukiwania. 

2. Jako wynik wyszukiwania otrzymujemy listę pozycji z bazy PubMed  (w oparciu o listę 
pracowników wygenerowaną z systemu SAP i sprzężoną z programem Access). W rezultacie 
przeszukiwania każdy opis zawiera tytuł pracy, tytuł czasopisma, ISSN, nazwiska  autorów oraz Id 
PubMed. 

3. Każda pozycja raportu przechodzi weryfikację, aby wykluczyć zbieżność nazwisk – po kliknięciu 
na element opisu Id PubMed  w nowym oknie otwiera się rekord bibliograficzny danej publikacji. 

4. W przypadku wątpliwości – przykładowo brak afiliacji w opisie - informacji o autorach poszukuje 
się w artykule źródłowym lub na stronie danego czasopisma.  

 

 

 Fig. 8 – oprogramowanie własne do pozyskiwania informacji o publikacjach z bazy Pubmed:   
Zobrazowanie podstawowych funkcji narzędzia filtrującego 
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Położenie nacisku na kompletność zarejestrowanych materiałów czyni rejestrację 
dorobku publikacyjnego pracowników uczelni w postaci bazy danych coraz bardziej 
wiarygodnym i funkcjonalnym źródłem/narzędziem informacji naukowej. 
Oprogramowanie firmy Splendor Systemy Informacyjne (o którym szerzej w następnych 
rozdziałach tego raportu), choć sprawdza się w prowadzeniu bibliografii w UJ CM jak 
dotychczas, ale kompletowanie i uzupełnianie na bieżąco danych bez współpracy 
zespołu bibliotekarzy z twórcami publikacji po prostu nie jest do końca możliwe.  

Z uwagi na zastosowania bibliometryczne i sprawozdawcze rejestracja danych w bazie 
zakłada powiązanie odpowiednich szczegółów opisu bibliograficznego z indeksem 
jednostek organizacyjnych uczelni, które ulegają stałym przekształceniom, a zarazem 
migracjom ich pracowników. Zapewnienie prawidłowej obsługi często zmieniającej się 
struktury organizacyjnej wymaga nie tylko prawidłowej realizacji na poziomie 
oprogramowania systemu bibliograficznego, ale nade wszystko dobrej organizacji pracy 
zespołu opracowującego bibliografię oraz rzetelnej współpracy z oddziałami 
administracji ogólnouczelnianej i dziekanatami poszczególnych wydziałów UJ CM. Nie 
bez wpływu na organizację pracy bibliograficznej mają także implementacje i wdrożenia 
informatyczne intensywnie realizowane od kilku lat w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
zwłaszcza wykorzystywane są niektóre mechanizmy i funkcjonalności systemu 
zarządzania uczelnią SAP.    

Szczególne znaczenie w podejściu do materiału publikacyjnego odnoszącego się do nauk 
medycznych i w zastosowaniu do Bibliografii UJ CM mają także umiejętności 
pracowników informacji naukowej w specyficznym klasyfikowaniu i przypisywaniu 
cech formalnych danego wytworu/dzieła do poszczególnych typów publikacji. Na dzień 
dzisiejszy baza posiada 37 typów publikacji zdefiniowanych dla charakterystyki 
formalnej (np. artykuł polski, monografia, streszczenie zjazdowe polskie o zasięgu 
międzynarodowym) oraz 8 typów publikacji zdefiniowanych dla charakterystyki 
merytorycznej (np. artykuł oryginalny, artykuł przeglądowy, praca kazuistyczna). Dla 
porównania w bazie Medline występuje aż 79 takich typów.  W różnych bazach ta 
klasyfikacja spełnia zróżnicowane zadania, w przypadku Bibliografii UJ CM ma swoje 
bezpośrednie przełożenie na funkcje służące ewaluacji dorobku piśmienniczego.  

Konkludując - mechaniczne agregowanie potrzebnej informacji bibliograficznej z baz 
danych czy cyfrowych kolekcji bibliotecznych z pewnością wpływa efektywnie na 

Fig. 9  – oprogramowanie własne do pozyskiwania informacji o publikacjach z bazy Pubmed:   
Przykładowe rezultaty wyszukiwania i raportowania wyników 
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skrócenie obróbki danych, lecz nie zastępuje całkowitego procesu opracowania 
informacji, bieżącego aktualizowania i rozbudowywania bibliografii,. Tworzenie bazy 
bibliograficznej, jak to wykazano powyżej, jest swoistego rodzaju „sztuką”, wymaga 
głębokiej specjalistycznej wiedzy i specjalizacji, ale przede wszystkim pozostaje 
ogromnym wyzwaniem i przedsięwzięciem logistycznym, które realizuje się na wielu 
poziomach i płaszczyznach środowiskowej współpracy.  

1.3 Kompozycja i opis niektórych funkcji bazy    

Oprogramowanie Expertus firmy Splendor Systemy Informacyjne z siedzibą w Poznaniu 
(www.splendor.net.pl), na którym opiera się Bibliografia UJ CM, jest uniwersalnym 
systemem bibliograficznym i bibliometrycznym, wykorzystywanym w kilkudziesięciu 
bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej różnych specjalności, w tym w 
bibliotekach uczelni i instytutów medycznych, bibliotekach politechnik i instytutów 
technicznych, uniwersytetów i innych. 

Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników UJ CM od 1997 roku do 
chwili obecnej, ale w związku z prowadzonymi od kilku lat pracami retrospektywnymi 
coraz mocniej wypełnia się ona rekordami opisującymi także starszy dorobek 
publikacyjny uczelni.  

Według stanu na dzień na 15 lipca 2014 r. baza zawiera 62 637 rekordów 
bibliograficznych. 

System bibliograficzny obejmuje następujące moduły: 

I. Rejestracji danych - tworzenie i modyfikowanie opisów bibliograficznych;  

II. Wyszukiwania informacji w bazie dostępnej w Internecie za pośrednictwem 
przeglądarki www; 

III. Bibliometrii - tworzenie zestawień bibliometrycznych, analiz i statystyki 
bibliometrycznej, rankingu autorów i jednostek wg różnych kryteriów.  

System posiada funkcje umożliwiające: 

a) przekazywanie danych do Ankiety Jednostki Ośrodka Przetwarzania Informacji 
(OPI) i innych modułów sprawozdawczych;  

b) wydruk rocznika bibliografii w układzie wg autorów lub jednostek 
organizacyjnych; 

c) udostępnianie bibliografii na dysku CD-ROM, DVD, pamięciach przenośnych. 

1.3.1 Moduł – rejestracja danych 

W bazie można rejestrować i modyfikować opisy bibliograficzne dowolnego typu (np. 
artykuł, referat, komunikat, rozdział/fragment, monografia, skrypt, patent, 
sprawozdanie, CD-ROM, dokument elektroniczny itp.). Wszystkie typy dokumentów 
posiadają standard formatu Marc-21.  

http://www.splendor.net.pl/
http://expertus.bm.cm-uj.krakow.pl/Bibliografia/index.html
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Niezwykle ważny PROBLEM WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI AUTORA został w bazie rozwiązany 
poprzez możliwość sporządzania odesłań pomiędzy różnymi wersjami nazwisk tego 
samego autora (nazwiska łączone, zmiana nazwiska, błędne formy nazwiska) ze 
wskazaniem formy głównej. System pozwala również na odróżnianie autorów o tym 
samym imieniu i nazwisku ( Fig. 11).  

Podczas rejestracji opisów automatycznie tworzone są RÓŻNE INDEKSY, W TYM AUTORÓW I 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. Dzięki tej indeksacji wprowadzanie elementów 
powtarzalnych opisu (np. autor, tytuł czasopisma) jest znacznie przyspieszone. Również 
funkcja „tamże” pozwala na szybsze wprowadzenie danych pochodzących z jednego 
źródła ( Fig. 12), ( Fig.13).  

Opisy bibliograficzne są klasyfikowane pod względem formalnym i merytorycznym, co 
w połączeniu z rejestracją wskaźników wartościujących (Impact Factor, punktacja 
ministerstwa, Index Copernicus) umożliwia SZEREGOWANIE REKORDÓW I GENEROWANIE 

RÓŻNORODNYCH RAPORTÓW WEDŁUG ŻĄDANYCH KLUCZY WYSZUKIWAWCZYCH I WSKAZANEGO 

ZAKRESU LAT ( Fig. 14).  

System pozwala na wprowadzanie i szeregowanie liter występujących w obcych 
alfabetach,  wzorów chemicznych i znaków specjalnych ( Fig. 15).  

Do rekordów można dołączać abstrakty i pełne teksty oraz adresy internetowe, które w 
mechanizmach systemów bibliograficznych stanowią LINKI DO PEŁNYCH TEKSTÓW 

PUBLIKACJI W WERSJI ONLINE . Do bazy Bibliografia UJ CM wprowadzony został mechanizm 
linkowania z poziomu rekordu bibliograficznego do pełnego tekstu za pomocą narzędzia 
360 LINK (opartego na technologii LinkResolver), które pozwala zarządzać kolekcją 
czasopism elektronicznych w powiązaniu z drukowanymi i jest stosowane w bazach 
danych udostępnianych w sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. ( Fig. 16), ( Fig. 17), 
( Fig.18). 

Fig. 10 – Zrzut z ekranu, który wprowadza nas do systemu Expertus – wejście do modułu I (zaznaczone 
kolorem różowym) rozpoczyna proces opracowywania rekordu bibliograficznego 



   

 

St
ro

n
a1

4
 

W 2010 roku po uzgodnieniach z producentem oprogramowania dokonano konwersji 
danych do nowej postaci w STANDARDACH FORMATU MARC-21. Ten zabieg pozwolił na 
znacznie efektywniejsze wykorzystanie nowoczesnych funkcji systemu zapewniających 
podniesienie jakości rejestracji opisów i lepszą integrację bazy ze źródłami 
zewnętrznymi.  

W wyniku konwersji do formatu typu MARC uzyskano nowe funkcje: 

1) możliwość  korzystania z rozbudowanych indeksów haseł wzorcowych tj. z 
funkcji pobierania terminów indeksu przy rejestracji takich danych jak np. skrót 
tytułu czasopisma, miejsce wydania, wydawca; 

2) integrację ze źródłami zewnętrznymi (biblioteki cyfrowe, narzędzia linkujące, 
repozytoria, system SDDE); 

3) łatwiejsze przekazywanie danych do celów sprawozdawczości, wynikające z 
możliwości lepszego podziału danych na szczegółowe elementy  

4) wprowadzenie pól powtarzalnych (dotychczas dotyczyły tylko autorów i 
haseł/słów kluczowych) 

Standardowy opis rekordu bibliograficznego wzbogacił się o nowe pola: 

 dodatkowe adresy URL (dowolne), niezależnie od pola stosowanego dotychczas; 
nowe pole jest polem powtarzalnym; 

 pole na DOI Digital Object Identifier tj. cyfrowy identyfikator obiektu, który 
zapewnia możliwość linkowania bezpośrednio do artykułu poprzez ArticleLinker 
(narzędzie Link-360) lub serwis doi.org; 

 możliwość linkowania do bibliotek cyfrowych poprzez rejestrację identyfikatora 

 pole na międzynarodowy numer identyfikacyjny czasopisma ISSN, które 
umożliwia zarejestrowanie ISSN nawet wtedy, gdy samo czasopismo nie znajduje 
się w zasobach zarządzanych przez Link-360  



   

 

   

 

 

 

Fig. 11 – Zrzut z indeksu autorskiego wskazuje na możliwość 
wprowadzania różnych form nazwiska autora oraz dodanie różnych 
jego ról 

Fig. 12 – Zrzut z ekranu na rodzaje indeksów stosowanych w systemie 



   

 

 

Fig. 13 – Zrzut z ekranów obrazujących możliwość uproszczania niektórych procesów opracowywania danych ze względu na powtarzalność, w tym wypadku 
tytułu i danych identyfikujących źródło informacji 



   

 

 

   

 

Fig. 14 – Zrzut z ekranu obrazujący możliwość wprowadzenia szczegółów klasyfikacji danej 
publikacji, w tym wskaźników bibliometrycznych 

 

Fig. 15 – Zrzut z ekranów obrazujący możliwość wprowadzenia 
kodów znaków szczególnych np. wyrazu pisanego italikiem 
oraz zrzut rekordu bibliograficznego gdzie ten wyraz został 
użyty 



   

 

    

Fig. 16 – Zrzut z ekranu wskazujący na możliwość dołączania abstraktów 
przejętych z pełnego tekstu i/lub źródłowej bazy danych 

Fig. 17 – Zrzut z ekranu wskazujący na możliwość dołączania linku 
do głównej strony czasopisma dostępnego w Internecie 



   

 

 

 

Fig. 18 – Zrzut z ekranów okna roboczego rekordu 
bibliograficznego w formacie MARC-21 
wskazujący na możliwość zastosowania narzędzia 
Link-360 oraz tego rekordu widzianego z  poziomu 
użytkownika 
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1.3.2 Moduł - wyszukiwanie informacji  w Internecie poprzez przeglądarkę www 

Dostęp do bazy jest otwarty i nieograniczony (czyli niezastrzeżony wyłącznie do 
komputerów sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego). Tam gdzie wchodzi w grę linkowanie 
do licencjonowanych pełnych tekstów, materiały są chronione IP komputerów. Interfejs  
bazy wydaje się być przejrzysty i przyjazny dla użytkownika, a z bazy można korzystać 
przez dowolna przeglądarkę www.  

 

Prowadząc wyszukiwanie w bazie można stosować zapytania proste oraz zapytania 
złożone w oparciu o formularz obsługujący operatory boolowskie oraz przeglądać i 
wybierać terminy z indeksu kontekstowego dla każdego pola. Możliwe jest również 
wyszukiwanie wg początków terminów, a także wg maskowania z zastosowaniem 
znaków * lub $.  

Oprogramowanie bazy, oprócz wyszukiwania według każdego znaczącego elementu 
opisu bibliograficznego, zapewnia także możliwość wyszukiwania pod kątem dowolnego 
słowa opisu, a także słów abstraktu lub pełnego tekstu. 

Wyszukiwanie w bazie można również zawężać stosując limity wskazane w formularzu 
wyszukiwawczym, tj.: 

 Rok publikacji  Typ publikacji  Źródło publikacji 

 Informacja o afiliacji  Wskaźniki bibliometryczne  

Tak więc w wyniku wyszukiwania możemy otrzymać wykazy publikacji m.in. : 

 poszczególnych autorów lub jednostek organizacyjnych, 

 określonego typu (polskie lub zagraniczne artykuły, streszczenia lub referaty 
zjazdowe, fragmenty, monografie i inne), 

 wg wskaźnika wartościującego. 

Fig. 19 – Strona wejściowa do bazy z wszystkimi funkcjami umożliwiającymi zbudowanie odpowiedniej 
strategii wyszukiwawczej 
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Wyniki wyświetlane są w kilku formatach, w tym w „wersji do druku”. Dane można 
przekazywać do edytorów Word, OpenOffice itp., a wybrane pola i podpola zaopatrzone 
zostały w aktywne linki. 

Funkcja zaznaczania opisów w wynikach wyszukiwania daje możliwość dodatkowego 
zawężania wyników. 

System zapewnia również tworzenie szczegółowego rejestru wykorzystania modułu 
wyszukiwawczego (rejestracja IP użytkownika, daty, godziny oraz treści zapytania). 
Dzięki tej funkcji możliwy jest stały monitoring bazy i aktywności jej użytkowników. 

 

 

1.3.3 Moduł - bibliometria 

Obecnie bibliografie dorobku naukowego są wykorzystywane nie tylko jako źródło 
bezpośredniej informacji o publikacjach i pracach niepublikowanych, lecz także do 
celów szeroko pojętej statystyki, analizy bibliometrycznej i rankingów. 

Funkcje bibliometryczne bazy na podstawie zgromadzonych opisów bibliograficznych 
wraz z wartością wskaźników umożliwiają sporządzanie pełnej analizy i statystyki 
bibliometrycznej w odniesieniu do całej instytucji, poszczególnych jednostek oraz 
każdego autora. 

Analiza bibliometryczna i rankingi uwzględniają wskaźniki wartościujące takie jak 
Impact Factor, punktację ministerstwa, Index Copernicus. 

Moduł Bibliometria jest narzędziem pozwalającym na dokonywanie szeregu zestawień 
według zróżnicowanych kryteriów, takich jak np. nazwiska autora, typu publikacji, a 
dane prezentowane są w postaci tabelarycznej i graficznej.  

Baza wykorzystywana jest nie tylko do sporządzania wykazów publikacji na potrzeby: 
procedur awansów akademickich, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, akredytacji 
jednostek, wniosków o granty, rocznych sprawozdań naukowych pracowników i 
jednostek organizacyjnych, ale również jest nieodzowna przy stosowanej w uczelni 
ocenie wewnętrznej jednostek organizacyjnych i poszczególnych pracowników i 
pomocna przy rozdziale funduszy na badania. 

Program umożliwia także przygotowanie rankingów dla wydziałów, poszczególnych 
jednostek organizacyjnych czy autorów. Kryteriami porządkującymi rankingi mogą być, 
m.in. liczba wszystkich publikacji, liczba prac zamieszczonych w czasopismach 

  

Fig. 20 – Przykładowy zrzut z ekranu, który wyświetla wyniki przeszukiwania oraz ukryte funkcje związane z 
dalszym przetwarzaniem informacji  
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posiadających Impact Factor czy punktację KBN. Można również określić łączną wartość 
poszczególnych wskaźników w stosunku do liczby autorów prac w wybranym roku. 

Moduł analiz bibliometrycznych podobnie jak moduł rankingów funkcjonuje w 
internetowym portalu bibliotecznym niezależnie od samej Bazy „Bibliografia UJ CM”. 
Moduły te mogą być wykorzystywane przez pracowników naukowych UJ CM, niemniej 
służą one jednak przede wszystkim zespołowi Oddziału Informacji Naukowej BM UJ CM 
jako narzędzia kontrolujące pomiary bibliometryczne i wspomagające procesy 
opracowania szczegółowych analiz.  

 

          

1.3.4 Eksport danych do Ankiety Jednostki OPI 

Z uwagi na to, że konstrukcja bazy, oprócz swoich walorów czysto informacyjnych, jest 
podporządkowana także funkcjom sprawozdawczym - stała się ona istotnym 
narzędziem zasilającym Ankietę Jednostki, którą każdy ośrodek naukowy w Polsce  jest 
zobowiązany wypełnić i na której podstawie przeprowadza się ewaluację i 
parametryzację działań z obszaru B+R i szkolnictwa wyższego. Ważną zaletą bazy była 
więc jak dotychczas możliwość importowania danych zarówno w plikach tekstowych jak 
i w formacie xml do Ankiety Jednostki OPI – oprogramowania opracowanego w 2002 
roku przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie.  

Fig. 21 – Statystyka i analiza bibliometryczna dla całej uczelni UJ CM w roku 2014 (stan na 14.08.2014 r.) 
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1.4 Ograniczenia i możliwości rozwoju bazy w oparciu o system Expertus  

Przypadający na ostatnie lata rozkwit działalności i aktywności naukowej pracowników 
uczelni, tak w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym, przekładający się siłą 
rzeczy na stały wzrost publikacji odnotowanych w bazie „Bibliografia UJ CM” sprawia, że 
w niezwykłym tempie wzrasta również zapotrzebowanie na różnego rodzaju analizy 
bibliometryczne. Notujemy, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat nastąpił ponad 4-
krotny wzrost zapotrzebowania indywidualnych pracowników naukowych oraz 
ośrodków decyzyjnych uczelni na specjalistyczne analizy i opracowania 
bibliometryczne, które zostały opracowywane przez zespół Oddziału Informacji 
Naukowej BM i wykonane w oparciu o omawiany w tym raporcie system.   

W tym miejscu należy zaznaczyć ponadto, że usługi związane z pomiarami 
bibliometrycznymi są realizowane przez Bibliotekę Medyczną UJ CM nie tylko dla 
pracowników naukowych uczelni, ale również dla lekarzy regionu Małopolski i 
Podkarpacia,  co wynika z zapisów prawnych regulowanych przez Ministra Zdrowia od 
2010 roku (Tekst Jednolity Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w 
sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów – Tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 26). 
To uregulowanie, które nakłada na biblioteki uczelni medycznych zadanie wystawiania 
zainteresowanym pracownikom ochrony zdrowia poświadczeń ich udziału w 
publikacjach naukowych potwierdza jedynie tezę, że praktyka lekarska wymaga 
ciągłego doskonalenia kompetencji, w tym umiejętności publikowania wyników pracy 
zawodowej.  Skierowywanie praktykujących lekarzy do biblioteki danego regionu jest 
związane także z rejestracją piśmiennictwa wieloautorskiego, gdzie występują osoby nie 
wywodzące się bezpośrednio ze środowiska uczelnianego, aczkolwiek uczestniczące np. 
w prowadzonych przez uczelnię badaniach, projektach i programach.   

1.4.1 Charakterystyka uwarunkowań informatycznych systemu Expertus w UJ CM  

Rozwój systemu Expertus, na którym posadowiona jest Bibliografia UJ CM od strony 
informatycznej ciągle ewoluuje i powiększa swoje możliwości funkcjonalne. W tym 
aspekcie twórcy systemu zarówno odpowiadają na potrzeby bibliotek posiadających 
licencje na wykorzystanie oprogramowania jak i sam system jest rozbudowywany pod 
kątem wymagań ze strony Ministerstwa Nauki i oprogramowania Ankiety Jednostki 
rozwijanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji na potrzeby parametryzacji nauki. 
W ciągu wielu lat, zgodnie z prawnymi regulacjami ministerialnymi, dostosowywano na 
bieżąco i wielokrotnie (zwłaszcza od 2002 roku) zarówno oprogramowanie OPI jak i 
równolegle za tym oprogramowanie bazy bibliograficznej w systemie EXPERTUS.  

Architektura systemu 

System bibliograficzny Expertus firmy Splendor jest systemem o architekturze 2-
warstwowej (klient/serwer) z wyodrębnioną funkcjonalnością prezentacji danych 
poprzez WWW. System, zarówno serwer jak i klient, pracuje na platformach MS 
Windows.  

W Bibliotece Medycznej UJCM (i fizycznie w Ośrodku Komputerowym UJ CM) serwer 
posadowiony jest na systemie Windows 2012 R2 i wykorzystuje serwer blade z 
procesorami Intel. W poprzednich wersjach używany był on na systemie MS Windows 
2008.  

System wykorzystuje specyficzny silnik bazodanowy, przez co dostęp do danych jest 
utrudniony (nie są bowiem wspierane standardy ODBC, JDBC). Klient także wymaga 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000026
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systemu z rodziny MS Windows. W BM UJCM są to przede wszystkim stacje robocze z 
systemem MS Windows 7. 

Interfejsy i udostępnianie danych 

Dane zgromadzone w systemie mogą być udostępniane poprzez ich publikację na 
serwerze WWW. Dane nie są udostępniane dynamicznie. Konieczne jest przetworzenie 
danych do postaci pośredniej wykorzystywanej przez aplikację internetową. Postać ta 
zoptymalizowana jest pod kątem wyszukiwania po indeksach oraz wyszukiwania z 
wykorzystaniem tezaurusów.  

Moduł publikacji w internecie (program CGI) funkcjonuje na różnych wersjach 
systemów operacyjnych, w tym  Linux, FreeBSD, Unix SCO, Solaris, Unix V, Windows 
2003, Win7, Vista, XP. 

Moduł publikacji w internecie w ograniczonym stopniu zapewnia możliwość 
dostosowania wyglądu do wymagań jednostki. W przypadku Biblioteki Medycznej UJCM, 
generacja danych do publikacji w internecie odbywa się jeden raz dziennie. Czas 
generacji wynosi ok. 3 godzin. 

System nie udostępnia interfejsów dla systemów zewnętrznych, choć możliwe jest 
jednak przygotowanie dedykowanych interfejsów na zamówienie. Zgodnie z informacją 
producenta, moduł zestawień bibliometrycznych współpracuje z bazą ISI Web of 
Knowledge pozwalając na uzyskiwanie łącznej liczby cytowań dla wydziału (jednostki 
naukowej). 

Istotną cechą oprogramowania jest możliwość współpracy z ankietami OPI. Współpraca 
z systemem OPI realizowana jest poprzez eksport plików tekstowych o strukturze 
wymaganej przez OPI. 

Uaktualnienia i rozbudowa systemu 

Generalnie uaktualnienia systemu pojawiają się  3-4 razy w miesiącu. Należy podkreślić 
aktywność producenta w okresach generacji danych dla OPI. Wówczas dostarczanych 
jest nawet 20 aktualizacji dziennie. 

Najbliższe zmiany planowane do realizacji w 2014 r to rozbudowa systemu o nowe 
moduły i funkcje, zwłaszcza dedykowane Bibliotece UJ CM . Obejmą one: 

1. Moduł konwersji danych dostosowany do formatu Polskiej Bibliografii Naukowej, 
której rozwój od strony informatycznej zapewnić ma prawdopodobnie 
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW 
w Warszawie. 

2. Moduł udostępniania danych zintegrowanym systemom zarządzania uczelnią. 

3. Moduł Expertus WWW o funkcję umożliwiającą pobranie danych rekordu w 
formacie RefWorks.  
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2 Funkcjonowanie medycznych bibliograficznych baz danych w 

Polsce – analiza porównawcza ze szczególnym uwzględnieniem 

„Bibliografii UJ CM".   

Jednym z ważnych zadań uczelni jest troska o zgromadzenie całego dorobku 
piśmienniczego jej  pracowników naukowych. Najczęściej zadanie to powierza się 
bibliotekom.  

Celem bibliografii jest skompletowanie i upublicznienie informacji o wszystkich 
publikacjach, których autorami są pracownicy uczelni. 

Obecnie istotnym zadaniem bibliografii jest również możliwość zmierzenia dorobku 
naukowego.  

Finansowanie nauki odbywa się na postawie oceny dorobku naukowego, a dorobek 
naukowy w dużej mierze oceniany jest na podstawie publikacji, które powstają jako 
wynik przeprowadzonych badań. Narzędzie, które pozwala oceniać stan nauki na 
podstawie publikacji to bibliometria.  

Według przyjętej definicji jest to zbiór metod matematycznych i statystycznych 
stosowanych do oceny oddziaływania poszczególnych publikacji, czasopism naukowych 
lub autorów publikacji.  

W bazach bibliograficznych wskaźniki bibliometryczne funkcjonują jako stały element 
opisu publikacji. 

Polska bibliografia narodowa tj. „Przewodnik bibliograficzny” nie obejmuje opisów 
naukowych publikacji medycznych. Rolę polskiej bibliografii medycznej pełni „Polska 
Bibliografia Lekarska” opracowywana przez Główną Bibliotekę Lekarską w Warszawie. 
Niestety jest to baza niekompletna i nie oparta o środowiskową współpracę i dlatego 
skądinąd, w każdej Bibliotece wyższej uczelni medycznej w Polsce powstają naukowe 
bibliografie medyczne rejestrujące dorobek własnej instytucji. 

Celem przeprowadzonej analizy bibliograficznych baz danych tworzonych w 20-tu 
medycznych bibliotekach naukowych było zbadanie możliwości stworzenia (w 
metodologicznym i merytorycznym ujęciu) narodowej bibliografii medycznej. 

Ocenie poddano bibliografie pod kątem rodzaju oprogramowania, zasięgu 
chronologicznego, sposobu gromadzenia materiałów, dostępności bazy dla użytkownika 
i elementów opisu rekordu bibliograficznego.  

Zbadano funkcjonowanie systemu linkowania do pełnego tekstu publikacji oraz 
wykorzystanie danych do opracowywania analiz bibliometrycznych. Dokonano także 
oceny zaawansowania procesów łączenia opisów bibliograficznych z obiektami 
zawartymi w repozytoriach i bibliotekach cyfrowych. 

Główny zrąb analizy został przygotowany w 2011 roku na potrzeby projektu 
SYNAT/PASSIM i dotyczy stanu i sposobu prowadzenia bibliografii dorobku naukowego 
przez 11 bibliotek  uczelni  medycznych oraz 32 biblioteki medycznych instytucji 
naukowych, w tym Głównej Biblioteki Lekarskiej. W 2012 i 2013 roku przeprowadzono 
w ramach tegoż projektu uzupełniającą analizę weryfikującą, a materiał został 
wzbogacony o dodatkowe istotne w tym czasie informacje. Na potrzeby projektu Hazard 
materiał ten ponownie przejrzano i zredagowano jednolity tekst. 
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2.1 Bibliografie uczelni medycznych i Polska Bibliografia Lekarska GBL 

Bazy bibliograficzne tworzą wszystkie biblioteki uczelni medycznych oraz Główna 
Biblioteka Lekarska (GBL) wykorzystując w większości oprogramowanie firmy Splendor 
pod nazwą Expertus. Wyjątkiem jest tylko Biblioteka UM w Lublinie wykorzystująca  
oprogramowanie w ramach własnego systemu informatycznego do zarządzania w 
uczelni. Ponadto z uwagi na fakt, iż Polska Bibliografia Lekarska opracowywana przez 
GBL nosi raczej znamiona bibliografii narodowej (rejestrującej kompleksowo polską 
literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych) w 
odróżnieniu do pozostałych bibliografii nie posiada funkcji bibliometrycznych. W 
uzupełnieniu należy dodać, że GBL z racji swojego odmiennego statusu, rozwija nieco 
inne mechanizmy w swojej bibliografii niż to ma miejsce w bibliografiach rejestrujących 
dorobek publikacyjnych uczelni medycznych.  

Dane wprowadzane do baz obejmują swoim zakresem lata 90-te ubiegłego wieku i 
prowadzone są na bieżąco. Największy zakres czasowy posiada baza Gdańskiego UM 
sięgający lat 60–tych (wg aktualnych danych od 1945 r.) oraz GBL od lat 70–tych. 

Wszystkie biblioteki uczeni medycznych i GBL zamieszczają na swoich stronach WWW 
informację o bazie bibliograficznej. Opisy bibliograficzne tworzą pracownicy bibliotek z 
autopsji, głównie na podstawie informacji dostarczanych przez pracowników 
naukowych do bibliotek oraz księgozbioru własnego bibliotek. Dane o publikacjach 
pobierane są z baz danych oraz czasopism prenumerowanych w wersji drukowanej i 
elektronicznej. 

W przypadku Bibliotek UM w Poznaniu i UM w Łodzi pracownicy naukowi tychże 
uczelni wprowadzają samodzielnie dane do bazy za pomocą specjalnego formularza.  
Bibliotekarze w tym przypadku mają za zadanie przeprowadzić korektę rekordów 
(rewizja w 2013 r. analizy prowadzonej w 2011 r. wykazuje, że jedynie UM w Poznaniu 
nadal wykorzystuje formularz do współtworzenia bazy bibliograficznej). 

Odnośnie baz bibliograficznych udostępnianych na stronach WWW poszczególnych 
bibliotek – pięć z nich oferuje dostęp do bazy ze strony głównej, a w siedmiu 
bibliotekach  wejście do bazy zorganizowane zostało z podstrony Bibliografia i 
bibliometria. 

Wyszukiwanie danych w bazach bibliograficznych umożliwiają pola wyszukiwania, 
które najbardziej rozbudowane zostały w bazie UM w Lublinie (33) i UM w Białymstoku 
(25). Najmniejszy zakres wyszukiwania daje baza UM w Poznaniu (12) oraz UMK w 
Bydgoszczy i AM we Wrocławiu (17). W bazie UJ CM obecnie występuje 28 pól 
wyszukiwawczych.  

Rekordy zamieszczane w bazach bibliograficznych prócz opisu bibliograficznego 
zawierają:  

1. (a) charakterystykę formalną  i (b) merytoryczną publikacji, 
2. oznaczenie języka publikacji,  
3. hasła przedmiotowe polskie i angielskie, 
4. wskaźniki bibliometryczne, 
5. informację o afiliacji, 
6. ISSN.  
7. Inne szczegółowe informacje. 

 Ad 1 (a) - Najbardziej rozbudowaną charakterystykę formalną posiadają bazy  
UM w Łodzi i UMK w Bydgoszczy (47) oraz UM w Białymstoku (37). Najmniej 
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typów charakterystyki formalnej wykazują bazy GBL (6) i UM w Poznaniu (15).  
W bazie UJ CM obecnie występuje 37 typów publikacji (tj. 39 w systemie 
roboczym). 

 Ad 1 (b) - Charakterystykę merytoryczną stosują  biblioteki z: Białegostoku (4), 
Bydgoszczy (5),  Krakowa (13), Lublina (9) i GBL (11). W bazie UJ CM obecnie 
występuje 8 typów publikacji (tj. 10 w systemie roboczym). 

 Ad 2 - Jedynie UM w Poznaniu, WUM w Warszawie i GBL w opisie 
bibliograficznym nie podają informacji o języku publikacji. 

 Ad 3 - Opracowanie przedmiotowe stosuje 5 bibliotek. Tez-Mesh wykorzystuje 
tylko biblioteka GBL. Mesh-PL stosuje biblioteka UM w Poznaniu. Pozostałe 
biblioteki (Bydgoszcz, Gdańsk, Warszawa) w opisie zamieszczają słowa kluczowe, 
a 7 z wszystkich analizowanych baz nie posiada opracowania przedmiotowego. 
Do nich należy także Biblioteka UJ CM. 

 Ad 4 Wskaźników bibliometrycznych (IF, IC, pkt. MNiSW) nie podają bazy  WUM 
w Warszawie i GBL (według aktualnych informacji wskaźników nie podaje 
jedynie GBL z przyczyn, o których powiedziano powyżej). Dodatkowo biblioteki  
UM w Łodzi, PUM w Szczecinie, GUM w Gdańsku i AM we Wrocławiu podają  
wewnętrzną punktację uczelni. 4 spośród omawianych baz (Białystok, Katowice, 
Poznań, GBL)  nie przypisują publikacjom punktacji Index Copernicus. 

 Ad 5 Informacji o afiliacji poszczególnych uczelni nie podają biblioteki WUM i UM 
w Poznaniu. 

 Ad 6 Numer ISSN podają w opisie bibliograficznym  biblioteki:  GUM w Gdańsku, 
PUM w Szczecinie i GBL, a w limitach  UM w Lublinie. 

 Ad 7 

 Linkowanie: Ważnym elementem  funkcjonalności bazy jest zastosowanie 
narzędzia linkującego, które pozwala na przejście z opisów 
bibliograficznych do pełnego tekstu artykułów.  Za pomocą tego narzędzia 
dostęp online do artykułów umożliwiają następujące Biblioteki: GBL, GUM 
w Gdańsku,  UM w Poznaniu,  UM w Lublinie, PUM w Szczecinie oraz UJ CM 
w Krakowie. 

 Analizy i rankingi: Bazy bibliograficzne poszczególnych instytucji służą nie 
tylko do wyszukiwania informacji o publikacjach, ale przede wszystkim 
wykorzystywane są do tworzenia analiz bibliometrycznych i rankingów 
jednostek, wydziałów i autorów. Z większości baz uczelnianych tj. w 7-miu 
bibliotekach jest przejście do modułu analiz bibliometrycznych (w tej 
grupie znajduje się też Biblioteka UJ CM). Natomiast Biblioteka UM w 
Poznaniu zamieszcza wejście do modułu analizy bibliometrycznej ze 
strony głównej Biblioteki. 

2.2 Bibliografie medycznych instytutów naukowych 

Podczas prowadzonej analizy przeglądnięto strony internetowe 31 medycznych 
instytutów naukowych pod kątem posiadania bibliograficznych baz danych i wykazano, 
że 8 instytucji nie prezentuje swojego dorobku publikacyjnego, 15 instytucji zamieszcza 
jedynie listy publikacji, a 8 instytucji tworzy profesjonalne bazy bibliograficzne, 
wykorzystując odpowiednie oprogramowanie tj.: 7 – system Expertus firmy Splendor i 
1- inne, nierozpoznane bliżej, oprogramowanie. 
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Największy zakres czasowy posiadają bazy bibliotek: Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
(od 1953 r.), Instytut Matki i Dziecka (od 1969 r.) oraz Instytutu Medycyny Pracy. 

Materiały bibliograficzne w formie kserokopii publikacji dostarczane są przez 
pracowników instytutów  najczęściej na bieżąco. 

Bazy zawierają od 8 do 25 pól wyszukiwawczych. Podobnie jak w Bibliotekach uczelni 
medycznych opisy w bazach zawierają charakterystykę formalną i merytoryczną. 

Cztery bazy zaopatrzone są w słowa kluczowe, ale żadna nie posiada opracowania 
przedmiotowego wg MeSH.  

W 6-ciu bazach dopisywane są wskaźniki bibliometryczne. Linkowanie do pełnych 
tekstów artykułów stosują 3 instytucje. 

Moduł bazy:  analizy bibliometryczne wykorzystywany jest w 3 przypadkach. 

Bazy bibliograficzne, opracowywane w medycznych instytutach naukowych i stosujące 
oprogramowanie Expertus, generalnie nie wykazują różnic w strukturze opisów 
bibliograficznych w porównaniu do baz danych tworzonych w uczelniach medycznych. 

2.3 Podsumowanie:  

Przeprowadzona analiza wykazała dwa zasadnicze problemy.  

1) Niejasna metodologia sporządzania bieżących, a w szczególności 
retrospektywnych opisów bibliograficznych.  

2) Niejednakowa liczba elementów rekordu opisu bibliograficznego oraz 
zróżnicowana zawartość pól. 

Widoczny jest niestety problem rzetelności opisów bibliograficznych w bazach. Na 
podstawie rozmów z bibliotekarzami naszego środowiska, którzy wprowadzają opisy do 
baz, można stwierdzić, że np. retrospektywne uzupełnianie danych niestety nie odbywa 
się z autopsji, a jedynie w oparciu o wydane we wcześniejszych latach bibliografie w 
druku. Spotykając się na co dzień z błędami i niepoprawnością opisów, które skutkują 
niemożnością dotarcia do właściwych źródeł i zaświadczają, nie tyle o niedokładności 
redaktorów, co częściej o niefrasobliwości twórców publikacji - rodzi się wątpliwość czy 
te bibliografie drukowane można uznać za jedyne źródło informacji dla bibliografa.    

Analizując w poszczególnych bazach cechy opisu publikacji dostrzegliśmy także, że 
aspekty charakterystyki utworu są często zamieszczane w zróżnicowanych miejscach 
systemu Expertus tj. albo w polach opisu albo w ustawianych przy wyszukiwaniu tzw. 
„limitach” [zawężeniach]. Dotyczy to m.in. punktacji wewnętrznej, informacji o afiliacji, 
pracach wieloośrodkowych i języku. 

Natomiast dołączenie pełnych tekstów wydaje się być tylko kwestią czasu, ponieważ 
wszystkie omawiane biblioteki uczelni medycznych dysponują narzędziami linkującymi.  

Pomimo pewnego zróżnicowania baz istnieje hipotetyczna możliwość utworzenia 
polskiej bibliografii medycznej, która zawierałaby kompletną informację na temat 
polskiego piśmiennictwa medycznego. Wydaje się, że trudność może polegać na braku 
porozumienia merytorycznego pomiędzy bibliotekami w kwestii ujednoliconych 
standardów pracy bibliograficznej w zestawieniu ze zróżnicowanymi priorytetami 
własnej organizacji. Główny powód spoczywa w tym, że biblioteki uczelni medycznych 
są bardzo obciążone wielością zadań realizowanych dla własnego, wymagającego, 
użytkownika, a opracowanie katalogowe i bibliograficzne jest procesem żmudnym i 
angażującym zasoby ludzkie. Problemy techniczne zostały w tym rozdziale pominięte.  
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3 Odniesienie do ekspertyzy Otwarta nauka w Polsce 2014. 

Diagnoza pod redakcją Jakuba Szprota. Wydawnictwa ICM 

Warszawa 2014 z perspektywy opracowujących bazę 

„Bibliografia UJ CM".   

Pracując nad przygotowaniem niniejszego raportu zapoznaliśmy się z ekspertyzą pt. 
„Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza” pod red. J. Szprota. Publikacja ta dostępna jest 
w modelu otwartym pod adresem https://otwartanauka.pl/pl/homepage/272-main-

menu/dokumenty/ekspertyzy/938-raport-otwarta-nauka-w-polsce-2014-diagnoza. Zawiera 
omówienie krajowej infrastruktury otwartej nauki wraz z jej kontekstem 
instytucjonalnym, analizę prawnych i społecznych aspektów tego zjawiska, jak również 
prezentację wyników badań polskich czasopism i naukowców.  Choć z większością 
postawionych hipotez zgadzamy się z autorami tej diagnozy, niemniej, mając na 
względzie praktyczne aspekty naszego zawodu i specjalizację z zakresu medycznej 
informacji naukowej, chcemy do niektórych zagadnień i argumentów szerzej się odnieść 
i je omówić.  

 2.1.3. Otwarte mandaty w polskich instytucjach naukowych - [str. 20 -22 ] 

 

 

Ekspertyza Otwarta Nauka odnosząc się do Uniwersytetu Jagiellońskiego odwołuje się 
prawdopodobnie do publikacji Gliściński, K. ; Nowak, S. J. pt.: OpenUJ. Raport z projektu”, 
która ukazała się na prawach Creative Commons BY-NC-ND pod koniec grudnia 2013 r. 
w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej (http://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/276133/OpenUJ_FINAL2014.pdf). 

https://otwartanauka.pl/pl/homepage/272-main-menu/dokumenty/ekspertyzy/938-raport-otwarta-nauka-w-polsce-2014-diagnoza
https://otwartanauka.pl/pl/homepage/272-main-menu/dokumenty/ekspertyzy/938-raport-otwarta-nauka-w-polsce-2014-diagnoza
http://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/276133/OpenUJ_FINAL2014.pdf
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Otóż - przywoływany raport z projektu - nie odnosi się kontekstowo do Collegium 
Medicum i nie bierze pod uwagę działań funkcjonujących w Bibliotece Medycznej UJ CM, 
a dotyczących m.in. „Bibliografii UJ CM” i „Cyfrowej Biblioteki Medycznej UJ CM”[CBM UJ 
CM]. W związku z tym przedstawiamy dodatkowe wyjaśnienie. 

Jeśli o pierwszej z wymienionych baz powiedziano wystarczająco dużo w poprzednich 
rozdziałach, tak informacja o Cyfrowej Bibliotece Medycznej (http://dl.cm-
uj.krakow.pl:8080/dlibra) wymaga pewnego uzupełnienia, co jest o tyle ważne, że 
dotyczy drugiego, cytowanego powyżej, wyrywku tekstu ekspertyzy. 

Na obecnym etapie CBM UJ CM rozwinęła 2 kolekcje zasobów tj. PEŁNOTEKSTOWĄ BAZĘ 

PRAC DOKTORSKICH OBRONIONYCH W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM COLLEGIUM MEDICUM W 

LATACH 2004 - oraz MEDYCZNE ZASOBY INTERNETOWE. Pełnotekstowa baza prac doktorskich 
rozwija się od 2007 roku i według stanu na dzień 12.10.2014 r. zawiera 886 obiektów 
cyfrowych, z których około 38-40% posiada nieograniczony dostęp. Metadane dla 
biblioteki cyfrowej zasysane są odpowiednio z rekordów bazy katalogowej w systemie 
VIRTUA poprzez dedykowane do tego celu oprogramowanie i uzupełniane przez zespół 
BM o dodatkowe atrybuty związane z formatem Dublin Core tj. o abstrakt, dyscyplinę, 
słowa klucze określające tematykę pracy, nazwisko promotora i etc.. Należy dodać, że ze 
względu na wagę, którą przypisują biblioteki medyczne tym publikacjom [prace 
doktorskie z nauk medycznych są istotnym typem publikacji gromadzonym w 
bibliotekach medycznych ze względu na swoją wartość merytoryczną i unikalność] - 
wszystkie prace doktorskie obronione na wydziałach UJ CM, dawniej Akademii 
Medycznej tj. od 1945 roku [powyżej 6 tyś. rekordów] zostały opracowane w bazie 
katalogowej i są do dyspozycji użytkowników, korzystających z nich na miejscu w 
czytelniach. Każdy rekord bibliograficzny/egzemplarza tej pracy w bazie katalogowej, 
który posiada cyfrową postać, został zaopatrzony w link przekierowujący do 
konkretnego miejsca w CBM UJ CM.  

Istotne jest również dopowiedzieć, że procedury obowiązujące w UJ CM, polegające na 
systematycznym przekazywaniu przez dziekanaty unikatowego egzemplarza pracy po 
obronie w druku, zostały dostosowane do Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z dnia 21 lipca 2004 r. To uregulowanie pozwoliło zbudować formułę 
repozytorium cyfrowego tych prac w oparciu o platformę systemu alfresco, a następnie 
dLibra.  

Ponadto należy wyjaśnić, że dostęp do treści medycznych, zwłaszcza zawartych w 
pracach doktorskich nie powinien, a czasem nawet nie może znajdować się w tzw. 
otwartym dostępie i każdy autor musi świadomie podjąć decyzję o udzieleniu licencji na 
korzystanie ze swojego utworu w postaci cyfrowej bez - lub z ograniczeniem do 
komputerów pod kontrolą naszej specjalistycznej biblioteki. Do tego zagadnienia 
wracamy również w omówieniu pkt. 4.4. Otwartość a obszary wiedzy i dyscypliny nauki  

 2.1.4. Sposoby wprowadzenia otwartego mandatu - [str. 23 ]  

 

[art. 14 pr. aut. dot. pierwszeństwa publikacji] 

http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/dlibra
http://dl.cm-uj.krakow.pl:8080/dlibra
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Kwestia ujednolicenia polskiego i angielskiego nazewnictwa jednostek organizacyjnych 
Collegium Medicum została szczegółowo rozstrzygnięta Komunikatem Prorektora UJ ds. 
CM z dnia 19 kwietnia 2000 r. (i uzupełniona Komunikatem Prorektora UJ ds. CM z dnia 
26 lutego 2010 r. w związku z wprowadzeniem systemu identyfikacji wizualnej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego). W kontekście prac nad bibliografią - zagadnienie afiliacji 
było i pozostaje pewnym problemem, ale przede wszystkim związanym z dbałością 
autorów o odpowiednią formę brzmienia i zapisu tej afiliacji. Na przestrzeni wielu lat i 
bieżącej aktywności publikacyjnej pracowników naukowych uczelni, dostrzegamy w 
tym względzie znaczącą poprawę w stosunku do lat wcześniejszych, co ma swoje 
przełożenie na ścisły związek rezultatów oceny bibliometrycznej dorobku 
publikacyjnego z wysokością przyznawanych środków na badania naukowe. Analizy 
bibliometryczne przygotowywane przez BM stały się jednym ze stymulatorów i 
dodatkowym elementem pobudzającym autorów do publikowania z podaniem 
prawidłowego adresu afiliacji.  

 2.2. Regulacje europejskie dotyczące otwartego dostępu - [str. 24 ] 

 

Przytoczona informacja nasuwa nam skojarzenie z projektem o akronimie MedLibTrain, 
który Biblioteka Medyczna realizowała w latach 2009-2010 wspólnie z Zakładem 
Informacji Naukowej IZP UJ CM. W ramach tego projektu powstały 2 wersje językowe 
publikacji, na których wydanie zostały przewidziane w budżecie określone środki 
finansowe. Środki te, zgodnie z procedurami Prawo o Zamówieniach Publicznych zostały 
wydatkowane w następujący sposób: redakcja techniczna (ok. 65 % budżetu), druk 
niewielkiej ilości egzemplarzy (ok. 20 %) i przygotowanie interaktywnej formy cyfrowej 
(ok. 15 %). Publikacja projektowa pt. MedLibTrain : zostań lepszym nauczycielem 
kompetencji informacyjnych : przewodnik nie tylko dla bibliotekarzy medycznych 

Europejska 
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umieszczona została w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej na platformie dLibra 
(http://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/21288/DIGBORZ000021.pdf),na licencji Creative Commons  BY-
NC-SA.  Jednocześnie jej interaktywną wersję posadowiliśmy w portalu BM, a z kolei 
publikacja w wersji angielskiej znalazła swoje miejsce w repozytorium norweskim 
(http://brage.bibsys.no/dhh/handle/URN:no-bibsys_16163). Mówiąc o tym fakcie – 
chcemy podkreślić, że publikacja ta  została w JBC posadowiona w 2011 roku jako jedna 
z pierwszych tego typu i choć znajduje się pomiędzy dokumentami historycznymi 
zdigitalizowanymi na potrzeby nauki i kultury [kwestia podnoszona często w omawianej 

diagnozie do wykazania różnic między biblioteką cyfrową, a repozytorium] widnieje wciąż na 14 
miejscu wśród pozycji najczęściej przeglądanych (Stan na 12.10.2014 r.). Naszym zdaniem 
problem słabej lub problematycznej widzialności i oglądalności publikacji naukowych 
udostępnianych w modelach otwartych [w tym wypadku na platformie JBC] jest zależny 
od promocji danego narzędzia przez bibliotekę, szkoleń i świadomości użytkowników.     

 3.1. Repozytoria - [str. 30-31 ]  

  

 

Z prezentowanymi argumentami, które mają charakter ogólny, trudno się nie zgodzić, 
tyle tylko, że kryje się w nich pewna nieścisłość i tendencyjność przy wykazywaniu 
słabości tzw. bibliotek cyfrowych opartych w dużej mierze na rozwijanym przez 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) systemie dLibra. Kwestia 
polityki budowania biblioteki cyfrowej o materiał pochodzący z digitalizacji jest w 
gruncie rzeczy podejściem słusznym, choć z punktu widzenia autorów diagnozy chyba 
jednak mniej priorytetowym. Uważamy, że wszystko zależy od roli jaką Biblioteka 
posiada i potrzeb jej użytkowników, a także sposobu eksponowania i promocji tej 
biblioteki.  

W przypadku Biblioteki Medycznej UJ CM kierunek prac na budowę CBM zakładał do tej 
pory następujące rozstrzygnięcia: 

1. System dLibra (wcześniej – do 2011 r. system alfresco) utrzymujący obiekty 
cyfrowe i pozwalający na ich udostępnianie jest i ma być przede wszystkim 
platformą, która integruje się bezpośrednio z podstawowymi narzędziami i 

http://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/21288/DIGBORZ000021.pdf
http://brage.bibsys.no/dhh/handle/URN:no-bibsys_16163
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zasobami informacji metadanowej tj. bazą katalogową oraz bazami 
bibliograficznymi skorelowanymi z funkcjami LinkResolverów oraz 
mechanizmami articleLinker.  

2. Według twórców systemu - dLibra - posiada mechanizmy umożliwiające autorom 
publikacji samodzielne deponowanie utworu, ale te rozwiązania nie są 
wystarczająco jeszcze przetestowane. Otrzymana informacja, w jakieś mierze, 
rozwiała wątpliwości, które pojawiały się w trakcie realizacji naszych prac w 
projekcie SYNAT/PASSIM. Skądinąd zgłoszony problem stanowi mniejszą troskę 
naszej instytucji, zwłaszcza w warunkach w miarę sprawnie działających 
procedur gromadzenia informacji o dorobku publikacyjnym pracowników 
naukowych i deponowania prac doktorskich. 

3.  Mając na względzie potrzeby naszych użytkowników oraz zaangażowanie w 
proces rozwijania serwisu bibliograficzno-bibliometrycznego, uznaliśmy, iż 
priorytetem w bibliotece cyfrowej są przede wszystkim kolekcje prac 
doktorskich i temu zagadnieniu poświęciliśmy znaczną uwagę. Dalszy rozwój 
CBM powinien być połączony z procesem retrospektywnego opracowania 
dorobku publikacyjnego sprzed 1998 roku (który jest zaawansowany w 
znacznym stopniu).      

3.1.5. Faktyczne funkcje polskich repozytoriów - [str. 36 - 37] 

  

  

  

Uważamy, że wyznaczanie linii demarkacyjnych i różnicowanie platform systemów 
utrzymujących obiekty cyfrowe na obecnym etapie jest pewnym uproszczeniem.  

Rozwój repozytoriów instytucjonalnych przypadający na ostatnie lata oczywiście należy 
wiązać z rozwojem technologii informatycznych, możliwościami, które one stwarzają, 
rozwojem idei Open Access oraz coraz większą parametryzacją nauki.  

Priorytetem przyświecającym powstawaniu większości repozytoriów w uczelniach 
brytyjskich była jednak raczej potrzeba lepszego upublicznienia tzw. szarej literatury 
(min. kolekcji prac doktorskich, materiałów dydaktycznych, projektowych,  wystąpień 
zjazdowych i innych nietypowych utworów nieopublikowanych w specjalistycznych 
czasopismach naukowych). W początkowej fazie repozytoria mniej interesowały się 
publikacjami recenzowanymi ukazującymi się pod auspicjami wielkich światowych 
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wydawców, z uwagi na to, że istnieje wiele struktur komercyjnych i publicznych, które 
były (jeszcze są) obciążone rejestracją i opracowaniem danych o publikacjach oraz 
tworzeniem odpowiednich baz danych dziedzinowych (np. struktury systemu Medlars 
National Library of Medicine czy serwisy baz danych produkowane przez takie 
wydawnictwa jak Elsevier czy Thompson Reuteurs), w których dominującym językiem 
publikacji pozostaje angielski. Z czasem repozytoria w Wielkiej Brytanii nabrały 
większego rozmachu i oparły się na głęboko rozumianej współpracy naukowców z 
bibliotekarzami w celu archiwizowania dorobku pracy własnej i swojej organizacji.  
Dobrym przykładem jest repozytorium Uniwersytetu w Oksfordzie 
(http://ora.ox.ac.uk), gdzie widać bardzo wyraźnie dominację funkcji rejestracji, 
gromadzenia, archiwizowania i udostępniania pełnych tekstów publikacji w otwartym 
dostępie. Jak jednak głębiej sięgnąć, to okazuje się, że dostęp do obiektu jest limitowany 
do poziomu własnej instytucji (być może są wewnętrzne mechanizmy systemu 
pozwalające współdzielić się utworem z innymi współpracującymi naukowcami).  

Inaczej nieco rozwój repozytoriów instytucjonalnych przebiega w krajach francusko- 
czy hiszpańskojęzycznych, gdzie następuje wyraźniejsza próba łączenia rejestracji, 
deponowania własnego dorobku publikacyjnego naukowców z funkcjami 
bibliometrycznymi. Ponadto, repozytoria te posiadają bardzo rozbudowany aparat 
wyszukiwania tematycznego, który pozwala lepiej uwidocznić własne publikacje dla 
użytkownika zainteresowanego daną tematyką. Ta droga, reprezentowana np. przez 
Uniwersytet w Louvain (http://dial.academielouvain.be), przybliża repozytorium w 
stronę pełnotekstowej bazy bibliograficznej, gdzie jest możliwe przeszukiwanie bazy 
według haseł MeSH. Dostęp do obiektów, oprócz archiwizowanego depozytu cyfrowego, 
do którego mogą mieć wgląd jedynie pracownicy własnej instytucji, odbywa się (w 
większości przypadków) poprzez linkowanie do platform wydawców (tam 
rozpoznawany jest nr IP komputera użytkownika i sprawdzany czy ma odpowiednią 
licencję dostępową).   

Z inną sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu do polskich uczelni medycznych – 
tutaj, od dawna biblioteki przyjęły na siebie rolę dokumentowania dorobku 
publikacyjnego uczelni, rozwinęły serwisy bibliometryczne oraz w dużej mierze 
doprowadziły do sytuacji, że ten dorobek jest coraz bardziej dostępny poprzez 
mechanizmy LinkResolwerów. Dominujący w tych rozwiązaniach system, na którym 
bibliografie są posadowione (Expertus), ulega stałej rozbudowie o nowe funkcje i 
mechanizmy, które zmniejszają dystans dzielący te bibliografie od tzw. repozytoriów 
instytucjonalnych, tym więcej, że równolegle są wdrożone platformy, które utrzymują 
obiekty cyfrowe, a systemy, które nimi zarządzają, rozwijają się w kierunkach, 
pożądanych przez bibliotekarzy i społeczność uczelnianą.  

 4.4. Otwartość a obszary wiedzy i dyscypliny nauki - [str. 63 -64] 

  

W związku z tym, że zasygnalizowana tutaj kwestia wraca w kilku miejscach  diagnozy - 
należy wyjaśnić, iż większość specjalistycznych, profesjonalnych i wiarygodnych 
serwisów informacji medycznej posiada zabezpieczenia wymagające dodatkowego 
logowania do niektórych modułów i części, zawężających je do grupy specjalistów oraz 
równolegle zawiera inne też profile, które są otwarte i skierowywane dla pacjentów. Jest 

http://ora.ox.ac.uk/
http://dial.academielouvain.be/
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to normalna praktyka oraz właściwa ochrona informacji danych medycznych, i mniej 
chodzi tutaj o reklamę produktów leczniczych, a raczej o troskę przed nieumiejętnym 
odczytywaniem faktów tam zawartych. W przypadku medycznych czasopism 
przeznaczonych zarówno dla naukowców jak i praktyków jest podobnie, z 
zastrzeżeniem, że dla bibliotek medycznych - dla niektórych tytułów -  często są 
stwarzane warunki do korzystania z kompletnych treści czasopism, bez konieczności 
wnoszenia dodatkowych opłat za dostęp do nich.  

 5.1.3. Pozyskiwanie informacji na temat treści naukowych - [str. 86 - 87] 

  

W świetle całej publikacji „Otwarta Nauka. Diagnoza 2014”, a także dyskusji toczonej 
między profesjonalistami wdrażającymi różne platformy otwartego dostępu cyfrowego 
„Czy polskie repozytoria są widoczne w sieci?” (https://otwartanauka.pl/blog/946-czy-polskie-

repozytoria-sa-widoczne-w-sieci), gdzie wykazywane są problemy z widocznością publikacji 
zgromadzonych w polskich repozytoriach - chcemy podkreślić, że w tym aspekcie 
bardzo korzystnie wypada system Expertus (w odniesieniu do wszystkich bibliografii 
funkcjonujących w jego oparciu). Na podstawie wyrywkowo przeprowadzonego 
przeszukiwania za pomocą wyszukiwarki Google, przy użyciu niektórych metadanych 
zaczerpniętych z Bibliografii UJ CM, wyszukiwarka Google bez większego problemu 
lokalizuje wskazaną pozycję w bazie opracowywanej przez BM, a co więcej wskazanie w 
temacie wyszukiwania „nazwisko autora + Bibliografia UJ CM” pozwala bezbłędnie 
odesłać do pełnego zestawienia publikacji danej osoby. Natomiast rzeczywiście - 
większe problemy notuje się z dotarciem do metadanych związanych z pracą doktorską 
umieszczoną w CBM w systemie dLibra.   

Równolegle – należy zauważyć, że dane pochodzące z bazy Bibliografia UJ CM (które 
rozpoznajemy po specyficznym zapisie) są pobierane i wykorzystywane przez naszych 
naukowców do różnych celów, w tym do dzielenia się informacją o własnym dorobku w 
innych specjalistycznych i społecznościowych sieciach i portalach naukowych takich jak 
np. ResearchGate (http://www.researchgate.net), Pub Facts (http://www.pubfacts.com/), 
BiomedExperts (http://www.biomedexperts.com/) czy Linkedin (https://pl.linkedin.com/).   

https://otwartanauka.pl/blog/946-czy-polskie-repozytoria-sa-widoczne-w-sieci
https://otwartanauka.pl/blog/946-czy-polskie-repozytoria-sa-widoczne-w-sieci
http://www.pubfacts.com/
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4 Konkluzje w punktach.   

 Baza „Bibliografia UJ CM”, która odzwierciedla bieżący i retrospektywny dorobek 
publikacyjny pracowników naukowych Collegium Medicum, będzie utrzymywana 
w dotychczasowym systemie tj. w oprogramowaniu Expertus. System, na którym 
funkcjonują bibliografie większości uczelni medycznych,  posiada i rozwija funkcje 
oraz mechanizmy odpowiadające aktualnym potrzebom.   

 Biblioteka Medyczna UJ CM – jak dotychczas – będzie rozwijać i utrzymywać 
infrastrukturę oraz narzędzia pozwalające efektywnie, bezpiecznie i zgodnie z 
zapotrzebowaniem użytkowników, wykorzystywać zasoby informacji naukowej, 
w tym specjalistyczne kolekcje zasobów cyfrowych.  

 Równolegle, mając na względzie możliwości i szanse związane z nowymi 
technologiami informatyczno-informacyjnymi jak także przeobrażeniami 
zachodzącymi w globalnej komunikacji naukowej - Biblioteka Medyczna - będzie 
harmonijnie włączać się w nowe modele i przedsięwzięcia sprzyjające Otwartej 
Nauce i Otwartej Edukacji. 

 W zależności od przyjętych strategii – Biblioteka UJ CM jest gotowa do współpracy 
i uczestnictwa w projektach ogólnouczelnianych, służąc doświadczeniem i wiedzą 
merytoryczną swojego zespołu.  
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