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Ankieta krajowa – podstawy 

• Archiwiści, bibliotekarze i muzealnicy

Grupa docelowa

• 8–25 stycznia 2021

Czas

• 427 → 415

Odpowiedzi

• Ilu z nich wie o LOD?

• Które tego typu projekty są im znane? 

• Czy wiedza o projektach koreluje z poziomem wykształcenia lub 
miejsca pracy?

Pytania



Respondenci
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Miejsce pracy i wykształcenie

zawodowe średnie licencjat magister i/lub inżynier doktor doktor habilitowany



Czy spotkał(a) się Pan(i) do tej pory z 

terminem otwartych danych powiązanych 

(Linked Open Data)?

36%

64%

LOD

tak nie



Przykłady polskich 
projektów LOD



Przykłady polskich projektów LOD wg respondentów

1. PPM – Polska Platforma Medyczna 14

2. MOST Wiedzy– Multidisciplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy 4

3. NUKAT 3

4. Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej 3

5. AZON 2.0 1

6. Inter Science Cloud 1

7. JeromeDL 1

8. KaRo 1

9. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 1

10. Platforma wystaw cyfrowych 1

11. POLONA 1

12. RUJ 1

13. Szukaj w archiwach 1

14 e-service OMNIS 1

15. Kronik@ – Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury 1

https://ppm.edu.pl/index.seam
https://mostwiedzy.pl/en/
http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?locale=+EN&theme=nukat
https://zasobynauki.pl/
https://isc.umed.pl/search/index.html
https://karo.umk.pl/Karo/?lang=en
https://kpbc.umk.pl/dlibra?language=en
https://expo.bu.umk.pl/
https://polona.pl/
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/?locale-attribute=en
https://www.bn.org.pl/projekty/omnis/o-projekcie/
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kronik-krajowe-repozytorium-obiektow-nauki-i-kultury


Jak pracownicy 
archiwów, bibliotek i 
muzeów rozumieją 

pojęcie LOD?
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brak odpowiedzi projekt LOD brak LOD

SZCZEGÓŁOWY KWESTIONARIUSZ



Informacje o LOD lub Semantyzacji

Informacje w Sieci / z 

kwestionariusza

Brak informacji

1. AZON 2.0 1. Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej

2. MOST Wiedzy 2. Inter Science Cloud

3. PPM 3. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

4. RUJ 

5. e-service OMNIS 

6. JeromeDL

7. Kronik@

8. Platforma wystaw cyfrowych

https://zasobynauki.pl/
https://mostwiedzy.pl/pl/open-data?pageId=1_50711040454643_SPA
https://ppm.edu.pl/fiveStarData.seam?lang=pl&cid=21170
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kronik-krajowe-repozytorium-obiektow-nauki-i-kultury
https://ppm.edu.pl/fiveStarData.seam?lang=pl&cid=21170


Dostawcy i współpraca - próba typologii

projekty 
realizowane przez 

jedną instytucję

projekty przeznaczone 
wyłącznie dla 

pracowników uczelni, np. 
RUJ; 

projekty realizowane 
przez jedną uczelnię, ale 
otwarte dla wszystkich 

środowisk naukowych w 
kraju, np. MOST Wiedzy, 

MOST Danych

projekty 
współtworzone 
przez więcej niż 
jedną instytucję

projekty realizowane 
przez "homogeniczne" 

uczelnie, np. PPM, 

projekty realizowane 
przez różnego rodzaju 

instytucje, np. AZON 2.0



Rodzaje gromadzonych informacji 

AZON 2.0 MOST Wiedzy/Danych PPM RUJ

Profil naukowca + + + –

Metadane publikacji + + + +
Pełne teksty 

publikacji
+ + +* +

Dane badawcze + + + +

Konferencje

Nagrania 

konferencyjne, 

newsy dotyczące 

konferencji itp..

Lista rankingowa 

konferencji wg ustaleń listy 

ministerialnej; materiały 

konferencyjne są 

wymieniane w profilach 

naukowców

+

Materiały 

pokonferencyjne 

oraz konferencje 

organizowane przez 

UJ

Projekty/Granty – + + +

Produkcja 

wydawnicza 

instytucji
? + + (czasopisma)

Publikacje UJ; serie 

wydawane przez UJ

Doktoraty + + + +

Wynalazki ? + + (patenty) –

Infrastruktura 

badawcza
+ + + –



Licencje na publikacje i dane badawcze 

Informacja o typie licencji podawana jest dodatkowo do metadanych 

Informacje o licencji zazwyczaj odsyłają do pełnego tekstu licencji w 
Internecie 

Najczęściej spotykane są licencje Creative Commons 

Jeśli pełny tekst publikacji jest dostępny poza repozytorium, również 
podawany jest odpowiedni link. 

Większość dostawców udostępnia również specjalne poradniki dla 
badaczy na temat licencji. 



Repozytoria a zasady FAIR

Zasady FAIR w poradnikach dla naukowców

ALE

FAIRyfikacja, polegająca na technicznym przeglądzie 
danych przy użyciu dedykowanych narzędzi 

informatycznych, jest zagadnieniem wymagającym 
odrębnego opracowania



Format danych badawczych

● Najczęściej spotykane: CSV, PDF 
● Ale także: DOC/X, PPT/X, TIFF, JPG, PNG, GIF, PSD, 

WRP, STL, OBJ, PTS, PTX, TXT, JSON, MP4, MOV, STR, 
VTT, STL, AVI, MP3, MD, and many technical formats 
for datasets

Otwarte formaty!



Powiązanie danych i semantyzacja

3/4 repozytoriów udostępnia na swoich stronach internetowych 
informacje o LOD lub semantyzacji swoich zbiorów 

4/4 wiąże dane wewnętrznie w ramach projektu

1/4 (AZON 2.0) linki do danych zewnętrznych:

• Geonames, Wikidata, plWordnet, General Multilingual Environmental 
Thesaurus (GEMET), Medical Subject Headings (MeSH), AgroVOC, 
International Plant Names Index (IPNI), The Plant List, World Flora Online 
(WFO), Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI), ORCID, Polska Bibliografia
Naukowa (PBN), ResearcherID, Scopus



Sposób dostępu do danych

Strony internetowe z otwartymi bazami danych

Interfejs programowania aplikacji (API) umożliwiający 
ponowne wykorzystanie danych 

• wymaga wypełnienia formularza dostępu w celu otrzymania kodu 
dostępu lub tokena

• format danych API (najczęściej spotykane):

• JSON, JSON-LD, RDF, XML, Turtle



Licencje metadanych

Prawie żaden z projektów realizowanych przez polskie 
instytucje nie zawiera informacji o licencjach 
metadanych. 

● MOST Danych: Licencja Creative Commons CC-BY dla 
metadanych, ale informacja ta nie jest widoczna na 
stronie projektu



Wykorzystywane schematy i ontologie

W analizowanych projektach schematy wprowadzania danych tworzone były 
głównie w oparciu o inne schematy i ontologie dostępne już w sieci.

Najczęściej spotykane: 
○ Bibliographic Framework (BIBFRAME)
○ Bibliographic Ontology (BIBO)
○ datacite
○ Dublin Core (DC)
○ Friend of a Friend (FOAF)
○ Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR).
○ Gemeinsame Normdatei (GND)
○ Metadata Authority Description Schema (MADS)
○ Schema.org
○ Simple Knowledge Organization System (SKOS)



Wnioski



Wnioski z ankiety 

Znajomość projektów nie oznacza, że pracownicy LAM zawsze 
wiedzą o ich wykorzystaniu LOD.

Prawdopodobnie jest więcej projektów, ale trudno znaleźć o 
nich informacje



Pytania do dalszych badań

Czy pracownicy LAM dobrze rozumieją koncepcję LOD?

Informacje na temat licencji, kwestii technicznych - czy są 
potrzebne?

Jak odnaleźć projekty LOD zapewniające ponowne 
wykorzystanie danych?



Wnioski – dalsze badania nad 
repozytoriami

uwzględnienie innych repozytoriów

FAIRification 

kwestia licencji na metadane

indeksowanie zawartości repozytorium w bazach indeksujących zbiory danych, takich jak Google 
Dataset Search, DataCite, Data Citation Index 

certyfikacja (np. Core Trust Seal) 

obecność na listach zaufanych repozytoriów publikowanych przez czasopisma i wydawnictwa 
naukowe (np. Nature Scientific Data Recommended Repositories) 

w jakich innych repozytoriach danych naukowcy z Polski udostępniają swoje dane, takich jak Zenodo 
czy Figshare, repozytoriach dziedzinowych oraz repozytoriach wydawców czasopism naukowych



Dziękuję za 
uwagę

dorota.siwecka@uwr.edu.pl

mailto:dorota.siwecka@uwr.edu.pl

