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j~łgorz~t~=oóchlik=
_ibliotek~=rniwersóteck~=w=mozn~niu=
róchlik]~muKeduKpl=
=

rpowszechnianie dorobku naukowego w repozótoriach i bazach 
danóch – działania komplementarne czó konkurencójne? 

=

ptreszczenieW Celem= ~rtókułu= jest= ~n~liz~= tróbu= upowszechni~ni~= dorobku= n~ukowego= poprzez=
repozótori~= i= b~zó= d~nóchI= co= w= efekcie= m~= d~ć= odpowiedź= n~= pót~nie= o= komplement~rność= bądź=
konkurencójność= dzi~łań= odnoszącóch= się= do= udostępni~ni~= dokumentówK= mrzedst~wione= zost~ną=
tópó= obiektów= ~rchiwizow~nóch= w= obu= tóp~ch= pl~tformI= mech~nizmó= wzm~cni~jące= widoczność=
dorobku= or~z= efektó= indeks~cji= z~sobów= cófrowóch= w= sieci= w= post~ci= wsk~źników= wókorzóst~ni~K=
moruszonó= zost~nie= tem~t= mediów= społecznościowóch= intensófikującóch= dóstróbucję= inform~cji= o=
z~sob~chI=j~k=również=związ~ne=z=nim=z~g~dnienie=~greg~cji=d~nóch=~ltmetrócznóchK====
=
AbstractW=qhis=~rticle=~ttempts=to=~n~lóse=the=modes=of=dissemin~tion=of=inform~tion=on=~c~demic=~nd=
scientific=output=vi~=institution~l=repositories=~nd=d~t~=b~ses=~nd=is=to=show=whether=~ctions=rel~ted=to=
the= ~bove= document= distribution= solutions= ~nd= their= fleñibilitó= ~nd= effectiveness= complement= or=
compete=with=e~ch=other=in=enh~ncing=~ccess=to=resourcesK=qópes=of=~rchived=items=in=both=tópes=of=
pl~tform=~nd=relev~nt=mech~nisms=th~t=enh~nce=visibilitó=of=scientific=output=~re=presented=~s=well=~s=
the= effects= of= indeñing= digit~l= resources= ~v~il~ble= in= the= network= in= the= form= of= resource= us~ge=
indic~torsK=Addition~llóI=the=~rticle=r~ises=the=question=of=the=role=of=soci~l=medi~=in=intensific~tion=~nd=
dissemin~tion= of= inform~tion= on= resources= ~nd= the= ~ssoci~ted= issue= of= the= ~ggreg~tion= of= d~t~=
provided=bó=~ltmetricsK=====
=
Słowa kluczoweW bibliogr~ficznoJ~bstr~ktowe=b~zó=d~nóchI=repozótori~=instótucjon~lneI=dorobek=
n~ukowóI=otw~rtó=dostępI=medi~=społecznościoweI=~ltmetri~I=interoper~cójność=

heówordsW=bibliogr~phic=d~t~b~sesI=institution~l=repositoriesI=scientific=outputI=open=~ccessI=soci~l=
medi~I=~ltmetricsI=interoper~bilitó=

tprowadzenie 

gohn= tillinskó= w=swojej= książce= The Access mrinciple= pochól~= się= n~d= zj~wiskiem==
otw~rtości= opisując= z~s~dę= otw~rtości= j~ko= tęI= któr~= wiąże= się ściśle= z=
odpowiedzi~lnością= szerokiego= upowszechnieni~= pr~c= b~d~wczóchI= n~jlepiej= dl~=
wszóstkichI= którzó=są=z~interesow~ni= ich=wónik~mi=or~z=wszóstkichI= którzó=mogą= je=
wókorzóst~ćKN=aorobek= n~ukowó= jest= tóm=dobremI=które= powinno= bóć= dostępne=dl~=
j~k=n~jszerszego=i=n~jb~rdziej=różnorodnego=odbiorcóK=w~tem=db~łość=o=powszechnó=
dostęp= do= treści= n~ukowóchI= sposobó= dóstróbucji= dorobku= or~z= wzmocnienie= jego=
widoczności= są= w~żnómi= z~d~ni~mi= z~równo= dl~= pr~cowników= n~ukowóch= j~k= i=
bibliotek~rzóK=aorobek=n~ukowó=popr~wnie=z~rchiwizow~nó=i= udostępnionó=nie= tólko=
re~lizuje= z~s~dę= otw~rtościI= ~le= również= przónosi= wómierne= korzóści= uczonemu= i=
reprezentow~nej=przez=niego=instótucjiK==

lbecnie= istnieją=różne=możliwości=upowszechni~ni~=pr~c=n~ukowóchK=t=niniejszóm=
~rtókule=~utork~=odniesie=się=do=b~z=d~nóch=or~z=repozótoriów=cófrowóch=j~ko=miejsc=
~rchiwizow~ni~=dorobkuK=t=celu=doprecózow~ni~=tóch=szerokich=pojęćI=zdefiniow~no=
b~zó= d~nóch= j~ko= uporządkow~nó= zbiór= inform~cji= Ed~nóchF= z= określonej= dziedzinó=
lub= tem~tóki= wr~z= z= oprogr~mow~niemI= przezn~czonó= do= wószukiw~ni~= i=
                                                             
N=tfiifkphvI=gK=The access principle W the case for open access to research and scholarshipK=jfq=
mressI=OMMSK=xaostęp=OKMTKOMNTzK=aostępnó=wW=
httpsWLLmitpressKmitKeduLsitesLdef~ultLfilesLtitlesLcontentL9TUMOSORNOSS4_aownlo~d_the_full_teñtKpdfK=

https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262512664_Download_the_full_text.pdf
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przetw~rz~ni~OK= k~tomi~st= repozótori~= zdefiniow~no= j~ko= zespół= usługI= które=
instótucj~=oferuje=członkom=swojej=społecznościK=rsługi=te=służą=z~rządz~niu=or~z=
upowszechni~niu= cófrowóch= dokumentów= tworzonóch= przez= instótucję= i= jej=
członkówK= oepozótorium= jest= przede= wszóstkim= zobowiąz~niem=się= instótucji= do=
z~rządz~ni~= m~teri~ł~mi= cófrowómiI= z= uwzględnieniem= długoterminowego=
z~bezpieczeni~= obiektówI= j~k= również= zorg~nizow~ni~= dostępu= do= nich= or~z= ich=
rozpowszechni~ni~PK==
=
Tópó oraz zakres tematócznó obiektów archiwizowanóch w repozótoriach i 
bazach danóch 
 
molskie= repozótori~= instótucjon~lne= ~rchiwizują= dorobek= różnego= tópuK= g~k= pod~je=
serwis= lpenalAoI= n~jczęściej= ~rchiwizow~ne= są= w= nich= ~rtókułó= n~ukoweI=
n~stępnie=pr~ce=doktorskieI=monogr~fie=i=rozdzi~łó=z=książekK=
=

=
oósK=NK=qópó=obiektów=~rchiwizow~nóch=w=polskich=repozótori~ch=instótucjon~lnóchK=

ŹródłoW=lpenalAo=xaostęp=N4KMTKOMNTzK=aostępnó=w=torld=tide=tebW=
httpWLLwwwKopendo~rKorgLonech~rtKphp?cfaZNTOCctfaZCrtfaZOCclfaZClfaZCpotfaZCrpoftt~rek~meZ
app~ceCse~rchZCgroupbóZctKctaefinitionCorderbóZq~llóBOMabpCCch~rttópeZb~rCwidthZSMMCc~pti

onZContentBOMqópesBOMinBOMlpenalAoBOMoepositoriesBOMJ
BOMmol~ndIBOMfnstitution~lBOMoepositoriesIBOMapp~ceK=

==
t= przóp~dku= bibliogr~ficznoJ~bstr~ktowóch= b~z= d~nóch= dominującóm= tópem=
dokumentu=są=~rtókułó=n~ukowe=z=cz~sopismK=geśli=z~ś=chodzi=o=z~kres=tem~tócznóI=
to=b~zó=d~nóch= n~jczęściej=grom~dzą= dorobek= n~ukowó=ogr~niczonó=do= jednej= lub=
kilku= dóscóplinI= n~tomi~st= repozótori~= instótucjon~lne= ~rchiwizują= n~jczęściej= z~sób=
wielodziedzinowó=odzwierciedl~jącó=upr~wi~ne=n~=uczelni=dóscóplinóK=
                                                             
O= _lgAoI= _K= Eopr~cKF= Słownik encóklopedócznó informacjiI jęzóków i sóstemów informacójnoJ
wószukiwawczóchK=t~rsz~w~W=tód~wK=p_mI=OMMOI=sK=OTK=
P=ivkCeI==CKAKI=fnstitution~l=oepositoriesW=bssenti~l=fnfr~structure=for=pchol~rship=in=the=aigit~l=AgeI=
AoiW A Bimonthló oeportI=OMMPI=nr=OOSK=xaostępW=OOKMSKOMNTzK=aostępnó=wW==
httpWLLoldK~rlKorgLresourcesLpubsLbrLbrOOSLbrOOSir~printKshtmlK=

http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=172&ctID=&rtID=2&clID=&lID=&potID=&rSoftWareName=DSpace&search=&groupby=ct.ctDefinition&orderby=Tally%20DESC&charttype=bar&width=600&caption=Content%20Types%20in%20OpenDOAR%20Repositories%20-%20Poland,%20Institutional%20Repositories,%20DSpace
http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=172&amp;ctID=&amp;rtID=2&amp;clID=&amp;lID=&amp;potID=&amp;rSoftWareName=DSpace&amp;search=&amp;groupby=ct.ctDefinition&amp;orderby=Tally%20DESC&amp;charttype=bar&amp;width=600&amp;caption=Content%20Types%20in%20OpenDOAR%20Repositories%20-%20Poland,%20Institutional%20Repositories,%20DSpace
http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=172&amp;amp;ctID=&amp;amp;rtID=2&amp;amp;clID=&amp;amp;lID=&amp;amp;potID=&amp;amp;rSoftWareName=DSpace&amp;amp;search=&amp;amp;groupby=ct.ctDefinition&amp;amp;orderby=Tally%20DESC&amp;amp;charttype=bar&amp;amp;width=600&amp;amp;caption=Content%20Types%20in%20OpenDOAR%20Repositories%20-%20Poland,%20Institutional%20Repositories,%20DSpace
http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=172&amp;amp;amp;ctID=&amp;amp;amp;rtID=2&amp;amp;amp;clID=&amp;amp;amp;lID=&amp;amp;amp;potID=&amp;amp;amp;rSoftWareName=DSpace&amp;amp;amp;search=&amp;amp;amp;groupby=ct.ctDefinition&amp;amp;amp;orderby=Tally%20DESC&amp;amp;amp;charttype=bar&amp;amp;amp;width=600&amp;amp;amp;caption=Content%20Types%20in%20OpenDOAR%20Repositories%20-%20Poland,%20Institutional%20Repositories,%20DSpace
http://old.arl.org/resources/pubs/br/br226/br226ir~print.shtml
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=
fndeksacja zasobów 
=
lsobó=odpowiedzi~lne=w= instótucj~ch=n~ukowóch= = z~=upowszechni~nie=dorobku=n~=
pl~tform~ch= cófrowóch= tópu= repozótori~= czó= b~zó= d~nóchI= powinnó= bezwzględnie=
db~ć= o= = z~stosow~nie= mech~nizmów= or~z= st~nd~rdów= = umożliwi~jącóch= j~k=
n~jefektówniejszą= indeks~cję= z~sobu= w= wószukiw~rk~ch= i= różnego= tópu=
~greg~tor~chK=
=
w~d~niem= ~dministr~torów= jest= obserwow~nie= źródeł= ruchu= n~= pl~tform~ch=
cófrowóchI= tjK= sposóbu= dot~rci~= do= z~sobu= przez= użótkownikówK= jogą= oni=
bezpośrednio= wpis~ć= ~dres= serwisu= w= przegląd~rceI= zost~ć= skierow~ni= z= witrónó=
odsół~jącej=lubI=co=n~jczęściej=m~=miejsceI=rozpocząć=wószukiw~nie=od=wószukiw~rki=
internetowejK= tiększość= użótkowników= docier~= do= z~sobu= pl~tform= cófrowóch= =
poprzez= wószukiw~rkę= doogleI= npK= b~d~ni~= polskich= b~d~czó= przeprow~dzone= w=
OMN4= roku= wók~z~łóI= że= ~ż= UMI9B= z= nich= wókorzóstuje= wószukiw~rkę= doogle= j~ko=
drogę=dot~rci~=do=publik~cji4K=
=
w~tem= obowiązkiem= ~dministr~torów= z~równo= repozótoriówI= j~k= i= b~z= d~nóch= jest=
optóm~liz~cj~= pl~tformó= pod= kątem= wószukiw~rek= E~ngK= pbl= J= pe~rch= bngine=
lptimiz~tionFK= t= dużóm= uproszczeniu= chodzi= o= t~kie= przóstosow~nie= b~zó= d~nóch=
bądź= repozótoriumI=żebó= robotóI=które=widzą= tólko= tekstową=w~rstwę=stronóI=~=więc=
nie=czót~ją=plików=gr~ficznóchI=~udio=czó=wideoI=mogłó=dotrzeć=do=z~sobuK=w~d~niem=
~dministr~torów=pl~tform=jest=odpowiedni~=konfigur~cj~=plików=sterującóchW=robotsKtñt=
or~z= sitem~pKñmlK= mierwszó= z= nich= = prezentuje= listę= dozwolonóch= robotów=or~z= ich=
upr~wnieni~I=n~tomi~st=plik=sitem~pKñml=st~nowi=m~pę=witrónó=utworzoną=specj~lnie=
dl~= robot~RK= geśli= chcemó= spr~wdzićI= czó= n~sze= witrónó= udostępniłó= te= plikiI= n~leżó=
wpis~ć= po= n~zwie= domenó= słowoW= robotsKtxt lub= sitemapsI j~k= w= przókł~dzieW=
httpsWLLrepozótoriumK~muKeduKplLrobotsKtñtK=qrzeb~=również=p~mięt~ćI=że=kluczem=do=
dobrej= indeks~cji= z~sobu= są= bezbłędne= met~d~neK= k~jczęściej= popełni~ne= błędó= w=
opisie= met~d~nowómI= to= br~k= niektóróch= ~utorówI= = kolejność= ~utorów=niezgodn~= z=
orógin~lną=publik~cją=or~z=poj~wi~jące=się=dod~tkowe=n~zwisk~=npK=promotorówK==
=
=

                                                             
4=pwmolqI=gK=EredKFK=ltwarta nauka w molsce O0N4K aiagnozaK=t~rsz~w~W=tód~wnictw~=fCjI=OMN4K=
xaostęp=NOKMTKOMNTzK=aostępnóW=httpWLLponKeduKplLindeñKphpLn~szeJpublik~cje?pubidZNPK=
R=hliApAI=tKjKI=molskie czasopisma humanistóczne w perspektówie pblK=tW=hulczóckiI=bK=EredKFK=
homunikacja naukowa w humanistóceK=mozn~ńW=tód~wnictwo=k~ukowe=fnstótutu=cilozofii=rAjI=OMNTI=
sK=NTRJONMK=

http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=13
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=
oósK=OK=mozócjonow~nie=~rtókułu=z~rchiwizow~nego=w=repozótorium=orj]h=w=wószukiw~rce=doogle=

Epierwsz~=stron~=wónikówFK=
ŹródłoW=doogleK=xaostęp=N4KMTKOMNTzK=aostępnó=w=torld=tide=tebW=

httpsWLLwwwKgoogleKplL?gws_rdZssl@qZpr~woH~utorskieHiHjegoHogr~niczeni~Hdl~HpolskichHbibliotekH
cófrowóchK=

=
fstotnóm=czónnikiem=służącóm=dobrej=widoczności=dorobku=jest=również=odpowiednie=
przógotow~nie= plików=~rchiwizow~nóch= n~= pl~tform~chK= ao=z~mieszczeni~=pr~có= w=
sieciI= n~jlepiej= jest= wókorzóst~ć= jeden= z= trzech= rodz~jów= plikówW= plik= mac= w= wersji=
wód~wcóI=plik=mac=w=wersji= tzwK=postprintuI=czóli=po=recenzji=wód~wniczej= lub=sk~n=
dokumentuK=qen=ost~tni= przóp~dek=m~= miejsce=wówcz~sI=gdó=wód~wc~=zg~dz~=się=
n~= umieszczenie= pr~có= w=repozótorium=~le= ~utor= nie= posi~d~= orógin~łuSK=tówcz~s=
n~leżó=p~mięt~ć= również= o= z~stosow~niu=oprogr~mow~ni~= lCo= Elptic~l= Ch~r~cter=
oecognitionF=pozw~l~jącego=n~= rozpozn~w~nie= tekstu=przez=wószukiw~rkiK=h~żdó=z=
plików=powinien=nosić=dostosow~ną=do=możliwości=wószukiw~wczóch=wószukiw~rek=
n~zwęI= ~= więc= nie= n~leżó= użów~ć= w= z~pisie= pliku= polskich= zn~ków= di~krótócznóch=
or~z= sp~cjiI= z~mi~st= której= stosujemó= podkreślnikK=tsk~z~ne= jest= również= opis~nie=
pliku= odpowiednimi= met~d~nómi= E~utor= i= tótułFK= t= tóm= celu= możemó= wókorzóst~ć=
d~rmowe= n~rzędzie= _eCómacjet~bditTK= qe= wszóstkie= z~biegi= noszą= n~zwę=
~k~demickiego= pbl= i= służą= j~k= n~jwóższemu= pozócjonow~niu= dorobku= w=
wószukiw~rce=doogle=pchol~rK=

                                                             
S=hriCwvChfI=bK=gak dodać prace do doogle pcholar i zwiększóć liczbę cótowań oraz indeks eirschaK=
moradnik dla początkującóchK=mozn~ńW=ptow~rzószenie=b_f_I=OMNPK=xaostęp=RKMTKOMNTzK=aostępnóW=
httpsWLLrepozótoriumK~muKeduKplLh~ndleLNMR9PL4PS9K=
T=k~rzędzie=to=możn~=pobr~ć=bezpł~tnie=ze=stronó=wwwW=httpWLLwwwKbecóhomeKdeLdownlo~d_engKhtmK=
 

https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=prawo+autorskie+i+jego+ograniczenia+dla+polskich+bibliotek+cyfrowych
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=prawo+autorskie+i+jego+ograniczenia+dla+polskich+bibliotek+cyfrowych
https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/4369
www:///%20http://www.becyhome.de/download_eng.htm
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=
oósK=PK=fndeksow~nie=~rtókułu=z=b~zó=_~zqech=w=wószukiw~rce=doogle=pchol~r=

ŹródłoW=doogleK=xaostępW=OKMSKOMNT=zK=aostępnó=w=torld=tide=tebW=
httpsWLLschol~rKgoogleKplLschol~r?hlZplCqZcuzzóHrel~tionJ

b~sedH~pproñim~tionHtechniquesHinHsupportingHmedic~lHdi~gnosisHCbtndZClrZK=
 

auż~= część= użótkowników= docier~= do= z~sobu= obu= tópów= pl~tform= poprzez= witrónó=
odsół~jąceI= npK= PSIRB= użótkowników= repozótorium= Ajro= w= OMNS= roku= dot~rło= do=
z~sobu= właśnie=poprzez= t~kie= witrónóK=t= tóm=kontekście= n~leżó=z~interesow~ć= się= =
zj~wiskiem=zw~nóm=interoper~cójnościąI=poleg~jącóm=n~=budow~niu=sieci=powiąz~ń=
międzó= różnómi= sóstem~miK= k~jpowszechniej= stosow~nóm= mech~nizmemI= któró=
wspier~= interoper~cójność= jest= protokół= grom~dzeni~= met~d~nóch= lAf= E~ngK= lpen=
Archives= fniti~tive= mrotocol= for= jet~d~t~= e~rvestingFK= rmożliwi~= on= ~greg~torom=
pobier~nie= met~d~nóch= obiektów= cófrowóchI= które= zost~łó= z~rchiwizow~ne= w=
repozótori~ch=i=b~z~ch=d~nóchI=czóli=uł~twi~=komunik~cję=międzó=różnómi=sóstem~miK=
q~kimi= ~gre~gotor~mi= są= npK= ceder~cj~= _ibliotek= CófrowóchI= ~greg~tor= Cblk= czó=
lpenAfobK= lAf= jest= protokołem= stosow~nóm= z~równo= w= repozótori~ch= j~k= i=
bibliogr~ficznoJ~bstr~ktowóch=b~z~ch=d~nóchK=
 
tskaźniki wókorzóstania dorobku 
 
k~stępstwem= efektównego= upowszechnieni~= met~d~nóch= or~z= pełnotekstowóch=
obiektów=n~=pl~tform~ch=cófrowóch=jest=wzrost=widoczności=dorobku=n~ukowegoI=co=
z= kolei= implikuje= wóstępow~nie= wsk~źników= świ~dczącóch= o= z~interesow~niu=
z~sobem=Est~tóstóki=pobr~ńI=~ltmetricsF=or~z=o=j~kości=z~sobu=Ecótow~ni~FK=
=
oepozótori~=or~z=b~zó=d~nóch=dósponują=różnego=rodz~ju=st~tóstók~mi=użótkow~ni~=
z~sobuK=t=przóp~dku=obu=pl~tform=br~k= jest=st~nd~róz~cji= tóch=d~nóchK=k~jczęściej=
są=one=dostępne=jedónie=we=fr~gment~rócznej=formie=dl~=osób=z=zewnątrzK=qrudno=tu=
więc= o= ogólną= ch~r~kteróstókę= zj~wisk~K= lb~= tópó= pl~tform= mogą= dósponow~ć=
st~tóstók~mi= generow~nómi= przez= n~rzędzie= doogle= An~lóticsI= pod= w~runkiemI= że=
z~łożone=zost~ło=konto=w=tóm=serwisieK=k~leżó=jedn~k=wiedziećI=że=doogle=An~lótics=
nie= dost~rcz~= pełnóch= d~nóchUK= lprogr~mow~ni~= b~zod~noweI= j~k= i= repozótorójne=
miew~ją= wbudow~ne= n~rzędzi~= st~tóstóczneI= które= niestetó= stosunkowo= często=
dost~rcz~ją= dość= szczątkowóch= d~nóchK= Część= pl~tform= wókorzóstuje= tzwK= usługi=
rozszerzone= E~ngK= ~ddJonsFI= które= dedókow~ne= są= konkretnemu= oprogr~mow~niuK=

                                                             
8 tboiAI=jK=Technologie informatóczne repozótoriów naukowóchK=OS=semin~rium=w=cóklu=_~d~ni~=
n~ukoweK=oepozótoria prac naukowóch J aspektó informatóczneI organizacójneI prawneK=t~rsz~w~W=
CmfI=NUKMRKOMNTK 

https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&q=Fuzzy+relation-based+approximation+techniques+in+supporting+medical+diagnosis+&btnG=&lr=
https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&amp;q=Fuzzy+relation-based+approximation+techniques+in+supporting+medical+diagnosis+&amp;btnG=&amp;lr=
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q~kim= rozwiąz~niemI= z~stosow~nóm= przez= repozótorium= AjroI= jest= n~rzędzie=
st~tóstóczne= = opr~cow~ne= dl~= oprogr~mow~ni~= app~ce= przez= progr~mistów=
rniwersótetu=jiñho=w=mortug~liiK==
=

=
oósK=4K=pt~tóstóki=zbiorcze=pobr~ń=pr~c=z=repozótorium=AjroK=

ŹródłoW=oepozótorium=AjroK=xaostępW=NMKMTKOMNTzK=aostępnó=w=torld=tide=tebW=
httpsWLLrepozótoriumK~muKeduKplLst~ts?levelZgener~lCtópeZ~ccessCp~geZdownJ

seriesCmesinicioZMNCpmonthZNOCst~rtZMNJNOJOMNNC~noinicioZOMNNC~nofimZOMNNCendZM4JNOJ
OMNNCpóe~rZOMNNCmesfimZNOK=

=

=
oósK=RK=pt~tóstóki=zbiorcze=dl~=b~zó=_~zqech=

ŹródłoW=_~z~=_~ztechK=xaostępW=OKMSKOMNTzK=aostępnó=w=torld=tide=tebW=
httpWLLó~dd~KvlsKicmKeduKplLb~ztechJst~tsLK=

https://repozytorium.amu.edu.pl/stats?level=general&type=access&page=down-series&mesinicio=01&pmonth=12&start=01-12-2011&anoinicio=2011&anofim=2011&end=04-12-2011&pyear=2011&mesfim=12.
https://repozytorium.amu.edu.pl/stats?level=general&amp;type=access&amp;page=down-series&amp;mesinicio=01&amp;pmonth=12&amp;start=01-12-2011&amp;anoinicio=2011&amp;anofim=2011&amp;end=04-12-2011&amp;pyear=2011&amp;mesfim=12.
https://repozytorium.amu.edu.pl/stats?level=general&amp;amp;type=access&amp;amp;page=down-series&amp;amp;mesinicio=01&amp;amp;pmonth=12&amp;amp;start=01-12-2011&amp;amp;anoinicio=2011&amp;amp;anofim=2011&amp;amp;end=04-12-2011&amp;amp;pyear=2011&amp;amp;mesfim=12.
http://yadda.vls.icm.edu.pl/baztech-stats/
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=
=
w~w~rtość=b~z=i=repozótoriów=może=służyć=dokonów~niu=~n~liz=bibliometrócznóchK=t=
molsce= od= l~t= powst~ją= indeksó= cótow~ń9K= w~sób= bibliogr~ficznoJ~bstr~ktowóch= b~z=
d~nóch= wód~je= się= bóć= b~rdziej= predestónow~nó= do= tego= tópu= dzi~łańI= poniew~ż=
dorobek= w= nich= zgrom~dzonó= w= zn~cznie= szerszóm= stopniu= reprezentuje=
poszczególne= dóscóplinóI= niż= m~= to= miejsce= w= przóp~dku= repozótoriów=
instótucjon~lnóchK= piłą= rzeczó= z~kres= tem~tócznó= repozótoriów= jest= wóbiórczóI=
poniew~ż= ogr~nicz~= się= wółącznie= do= pr~c= n~ukowóch= wótw~rz~nóch= przez= wąską=
społeczność=n~ukową=przón~leżną=d~nej=instótucjiK==t=przóp~dku=tworzeni~=indeksu=
cótow~ń=niewsk~z~ne=jest=stosow~nie=ogr~niczeń=chronologicznóchNMK=q~ki=w~runek=
w=przóp~dku=repozótoriów=instótucjon~lnóch=jest=niespełni~lnóI=poniew~ż=repozótori~=
z= z~łożeni~= grom~dzą= jedónie= n~jnowszó= dorobek= n~ukowó= EtzwK= bornJdigit~lFK=
k~stępnóm=elementemI=któró=jest=istotnó=podcz~s=budow~ni~=indeksów=cótow~ń=jest=
bibliogr~fi~=z~łącznikow~K=k~sze=rodzime=b~zó=są=z~op~trzone=w=tę=funkcjon~lnośćI=
n~tomi~st==repozótori~=instótucjon~lne=w=molsce=są=jej=j~k=dotąd=pozb~wioneK=jożn~=
z~łożyćI= że= mogłobó= bóć= z~stosow~ne= ~utom~tóczne= wószukiw~nie= referencji=
Ezn~komit~=część=z~sobu=repozótoriów=to=przeszukiw~lne=pliki=pdfFI=~le=metod~=t~k~=
spr~wdzi=się= tólko=w=przóp~dku=publik~cji=stosującóch=ścisłe=reżimó=cótow~ni~I=~= to=
jest= b~rdzo= trudne= do= osiągnięci~NNK= aoskon~łóm= przókł~dem= wókorzóst~ni~= b~z= w=
celu= tworzeni~= indeksów=cótow~ń= jest= b~z~=_~zbkonI= któr~=zost~ł~=wzbog~con~= w=
n~rzędzi~=generujące=r~portó=cótow~ńK==
=
t= przóp~dku= repozótoriów= instótucjon~lnóch= możemó= empirócznie= spr~wdzićI= czó=
pr~ce= pobr~ne= z= repozótoriów= są= cótow~neK= t= tóm= celu= przeprow~dz~mó=
n~stępującą= kwerendęW= w= b~zie= pcopus= w= polu= wószukiw~wczóm= wpisujemó=
identófik~tor= cófrowó= ch~r~kteróstócznó= dl~= d~nego= repozótoriumK= t= wóniku=
wószukiw~ni~= otrzómujemó= zbiór= pr~c= z= d~nego= repozótoriumI= z~cótow~nóch= w=
cz~sopism~ch= indeksow~nóch= w= tej= b~zieK= lczówiście= jedónie= j~k~ś= część=
z~cótow~nóch=pr~c=pobr~nóch=z=repozótoriów=m~=przópis~nó=t~ki=identófik~torI=z~tem=
nie= jesteśmó= w= st~nie= pod~ć= dokł~dnej= liczbó= cótow~ń= powst~łóch= n~= podst~wie=
z~sobu= repozótoriumK= w~łączenie= w= bibliogr~fii= z~łącznikowej= cófrowego=
identófik~tor~=z~leżó=wółącznie=od=n~wóków=i=dóscóplinó=n~ukowc~I=któró=cótuje=d~ne=
pr~ceK==
=

=
oósK=SK=mrzókł~d=z~cótow~nej=w=b~zie=pcopus=pr~có=doktorskiej=pobr~nej=z=repozótorium=AjroK=

Cótow~nie=z~wier~=identófik~tor=cófrowó=ch~r~kteróstócznó=dl~=repozótorium=AjroW=
httpWLLrepozótoriumK~muKeduKplLjspuiLh~ndleLNMR9PLK=

ŹródłoW=b~z~=pcopusK=xaostępW=NMKMTKOMNTzK=
                                                             
9=aoA_bhI=AK=ao użótku bibliometrócznegoKKK kiebibliograficzne wókorzóstanie baz bibliograficznóchK=
tW=Bibliograficzne bazó danóch i ich rola w rozwoju naukiK=ff=honferencj~=n~ukow~=honsorcjum=
_~zqechI=mozn~ńI=NTJN9=April=OMNPK=xaostępW=TKMTKOMNTzK=aostępnó=wW=
httpWLLopenKebibKplLojsLindeñKphpLj~t_konfL~rticleLviewLOSKK==
NM hliApAI=tKjK=oetrospektównó=indeks=cótow~ń=w=hum~nistóceK=honcepcj~I=metod~I=z~stosow~nieK=
mrzegląd BibliotecznóI=OMNNI=zK=4I=sK=4SS–4USK 
NN=hliApAI=tKjKI=dzK=cótK=
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==
t~żnóm= n~rzędziem= dost~rcz~jącóm= wsk~źników= bibliometrócznóch= jest=
wószukiw~rk~=doogle=pchol~r= EdpFK=kiestetó=nie= jest= to=źródło=w=pełni=wi~rógodneI=
poniew~ż= zd~rz~ją= się= w= wónik~ch= dość= liczne= błędóI= ~= ~lgorótmó= przetw~rz~jące=
cótow~ni~=nie=są=zn~neK=kiemniej=dl~=polskich=uczonóchI=zwł~szcz~=hum~nistówI=jest=
to=niekiedó= jedóne= źródło= tóch=wsk~źnikówK=tiemó=n~= pewnoI= że=dp=opier~=swoje=
wóniki==mKinK==n~=pełnóch=tekst~ch=z~ciągniętóch=z=repozótoriów=i=b~z=d~nóchK=al~tego=
t~k=w~żne=jest=przekonów~nie=n~ukowców=do=tegoI=żebó=swoje=pr~ce=upowszechni~li=
szeroko= w= fnternecieI= n~jlepiej= wókorzóstując= do= tego= celu= rzetelne= n~rzędzi~I=
którómi=są=om~wi~ne=przez=~utorkę=pl~tformóK=dp=posiłkując=się=n~rzędziem=mublish=
or=merishNO=może=dost~rczóć=różnóch=wsk~źników=bibliometrócznóchK==
=

=
oósK=TK=hwerend~=przeprow~dzon~=w=mublish=or=merish=dl~=n~zwisk~=„hwiek=j~rek”K=t=kolumnie=po=

pr~wej=stronie=widoczne=są=pr~ce=z~ciągnięte=z=repozótorium=AjroK=
ŹródłoW=mublish=or=merishK=

=
w~równo=bibliogr~ficznoJ~bstr~ktowe=b~zó=d~nóch=j~k=i=repozótori~=mogą=dost~rcz~ć=
również= wsk~źników= ~ltmetrócznóch= świ~dczącóch= o= z~interesow~niu= dorobkiem=
n~ukowómK= t= tóm= celu= niezbędne= jest= z~implementow~nie= wtóczkiI= któr~=
pozwolił~bó= n~= ściąg~nie= d~nóch= ~ltmetrócznóch= generow~nóch= przez= Altmetric=
bñplorerK=t=polskich=b~z~ch=br~kuje=j~k=dotąd=t~kiego=n~rzędzi~I=n~tomi~st=jest=ono=
dostępne= npK= w= repozótorium= AjroK= azięki= niemu= możemó= śledzić= przórost=
wsk~źników=~ltmetrócznóch=or~z=zóskujemó= dostęp=do=mediów=społecznościowóchI=
które=wók~z~łó=z~interesow~nie=d~ną=publik~cjąK==
=

                                                             
12 NarYędYie PublisU or PerisU można pobrać Ye sWrony: UWWps:IIUarYing.comIresourcesIpublisU-or-perisU. 

https://harzing.com/resources/publish-or-perish
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=
oósK=UK=k~rzędzie=prezentujące=wsk~źniki=~ltmetróczneK=

ŹródłoW=oepozótorium=AjroK=xaostęp=N4KMTKOMNTzK=aostępnó=w=torld=tide=tebW=
=httpsWLLrepozótoriumK~muKeduKplLh~ndleLNMR9PLNTTRNK=

=
=

t~rto= n~dmienićI= że= k~żdó= użótkownik= fnternetu= może= śledzić= dón~mikę= przórostu=
tóch= wsk~źników= dl~= ~rtókułów= m~jącóch= alfK= tóst~rczó= w= tóm=celu= skorzóst~ć= z=
n~rzędzi~=_ookm~rklet=dostępnego=n~=stronie=AltmetricKcomNPK=
=
tsk~źnikom= ~ltmetrócznóm= n~leżó= b~cznie= się= przógląd~ćI= poniew~ż= jest= duże=
pr~wdopodobieństwoI= że= będą= one= stosow~ne= j~ko= komplement~rne= metróki= w=
stosunku= do= kl~sócznóch= wsk~źników= bibliometrócznóchK= lbecnie= prow~dzi= się=
b~rdzo= wiele= b~d~ń= n~d= ich= przód~tnością= mKinK= w= ~spekcie= ew~lu~cójnómK= t~rto=
podkreślićI= że=m~ją= one= z~letó=wóróżni~jące= je= spośród= innóch= tópów=wsk~źnikówK=
ao= n~jczęściej= wómieni~nóch= ~tutów= tóch= metrók= n~leżąW= rozpiętość= wpłówuI=
różnorodnośćI=szóbkość=or~z=otw~rtość=metrók=~ltmetrócznóchN4K=
=
aotóchcz~s= stosow~ne= metodó= bibliometróczne= umożliwi~łó= mierzenie= wpłówu=
dorobku= n~ukowego= jedónie= w= z~mkniętóm= kręgu= społeczności= n~ukowców=
Ecótow~ni~I= indeksJeFK= Altmetri~= rozszerz~= b~d~nie= wpłówu= n~= b~rdzo= różnorodne=
grupó= społeczneI= począwszó= od= n~ukowców= ~= skończówszó= n~= szerokim=odbiorcó=
niezwiąz~nóm=bezpośrednio=z=n~ukąI=~le=wókorzóstującóm=wóniki=b~d~ń=n~ukowóchK==
=
g~k= dotąd= ~n~lizie= podleg~łó= tr~dócójne= formó= publik~cójne= j~kimi= są= ~rtókułó= w=
cz~sopism~ch= n~ukowóchI= monogr~fie= bądź= rozdzi~łó= w= książk~chK= k~tomi~st=
~ltmerti~= pozw~l~= n~= b~d~nie= różnorodnóch= m~teri~łówI= wókr~cz~jącóch=
zdecódow~nie= poz~= tr~dócójnó= krągK= An~lizie= podd~w~ne= są= npK= publik~cje=
n~ukowców=n~=blog~chI=prezent~cje=z~mieszcz~ne=w=serwisie=plidesh~reI=postó=czó=
zbioró=d~nóch=w=serwisie=cigsh~reK=
=
aużóm= ~tutem= wsk~źników= ~ltmetrócznóch= jest= szóbkośćI= z= j~ką= n~ukowiec= może=
otrzóm~ć= inform~cję= zwrotną= n~= tem~t= swojego= dorobkuK= wmieni~jącó= się= model=
publikow~ni~I= ~= więc= dostępność= pr~c= onlineI= pozw~l~= n~= zbier~nie= w= cz~sie=
rzeczówistóm=różnorodnóch=metrók=świ~dczącóch=o=z~interesow~niu=d~ną=publik~cją=
EnpK= tweetóI= wzmi~nki= w= pr~sie= lub= n~= blog~chI= polubieni~= n~= c~cebooku= czó=
z~interesow~nie=w=jendeleó’uFK==
=

                                                             
NP=k~rzędzie=_ookm~rklet=możn~=pobr~ć=ze=stronó=httpsWLLwwwK~ltmetricKcomLproductsLfreeJ
toolsLbookm~rkletLK=
N4=_lokjAkkI=iK=ao=~ltmetrics=point=to=the=bro~der=imp~ct=of=rese~rch?=An=overview=of=benefits=~nd=
dis~dv~nt~ges=of=~ltmetricsK=gournal of fnformetricsI=8E4FI=U9R–9MPK=
httpWLLdoiKorgLNMKNMNSLjKjoiKOMN4KM9KMMRK=xaostępW=NPKMTKOMNTzK=aostępnó=wW=
httpsWLL~rñivKorgL~bsLN4MSKTM9NK=

https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/17751
https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/
http://doi.org/10.1016/j.joi.2014.09.005
https://arxiv.org/abs/1406.7091
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aostępność= i= tr~nsp~rentność= = nowóch= metrók= jest= w~żną= cechą= podnoszącą= ich=
~tr~kcójnośćK= mowst~ją= n~rzędzi~I= które= z= pomocą= otw~rtóch= Amf= EApplic~tion=
mrogr~mming= fnterf~ceF= pozw~l~ją= n~= pobier~nie= d~nóch= ~ltmetrócznóch= z= rożnóch=
serwisówI= npK= dazeta tóborczaI= The duardian= czó= The kew York= qimes= stosują=
otw~rte= AmfI= dzięki= któróm= ich= tekstó= są= indeksow~ne= pod= kątem= wsk~źników=
~ltmetrócznóchK= t~rto= dod~ćI= że= serwisó= sieciowe= posi~d~ją= swoje= k~n~łó= opp=
pozw~l~jące= robotom= ~utom~tócznie= przeszukiw~ć= treściK= q~= otw~rtość= = stoi= w=
kontr~ście= do= indeksów= cótow~ń= dostępnóch= wółącznie= dl~= subskróbentów=
komercójnóch=b~z=d~nóchK=
 
jedia społecznościowe 
=
Administr~torzó=pl~tform=powinni=st~r~nnie=z~pl~now~ć=obecność=swoich=pl~tform=w=
medi~ch= społecznościowóchI= poniew~ż= jest= to= nowóI= cor~z= b~rdziej= istotnó= k~n~ł=
komunik~cji=n~ukowejK=tedług=d~nóch=z=OMNS=rokuI=~ż=OIPN=mili~rd~=ludzi=n~=świecie=
korzóst~=z=mediów=społecznościowóchI=co=d~je=wzrost=o=ON9=milionów=w=stosunku=do=
roku= OMNRNRK= t~rto= dod~ćI= że= sógn~łó= płónące= z= tóch= mediów= są= uwzględni~ne= w=
~lgorótm~ch= wószukiw~rekK= azięki= rzetelnie= prow~dzonóm= profilom= pl~tform= n~=
c~cebookuI==qwitterzeI= fnst~gr~mie=czó=n~wet=vouqubieI=możemó=zbudow~ć=dobre=
rel~cje= z= użótkownik~miI= co= umożliwi= popul~róz~cję= dorobku= polskich= uczonóchK=t=
tóm=kontekście= istotne=jest=obudow~nie=n~szóch=pl~tform=n~rzędzi~mi=uł~twi~jącómi=
dzielenie= się= inform~cj~mi= dotóczącómi= ~rchiwizow~nego= z~sobuK= jożn~= npK=
z~stosow~ć=wtóczkę=społecznościowąI=któr~=pozwoli=n~=ł~twą=dóstróbucję=inform~cjiK==
 

=
oósK=9K=ttóczk~=społecznościow~=w=repozótorium=rrj]hK=

ŹródłoW=oepozótorium=rrj]hK=xaostęp=N4KMTKOMNTzK=aostępnó=w=torld=tide=tebW=
httpsWLLrepozótoriumKumkKplLh~ndleLitemL4P4MK=

=
modsumowanie 

lczówistóm= wód~je= się= f~ktI= że= z~sób= cófrowó= z~równo= ~bstr~ktowoJ
bibliogr~ficznóch= b~z= d~nóchI= j~k= i= repozótoriów= instótucjon~lnóch= jest= cennóm=
źródłem= inform~cjiK= lptóm~lnie= bółobóI= gdóbó= dzi~ł~ni~= ~dministr~torów= obu= tópów=
pl~tform=bółó=względem=siebie=komplement~rneK=k~=menedżerów=pl~tform=n~łożon~=
jest= powinność= stosow~ni~= st~nd~rdówI= dzięki= któróm= dorobek= n~ukowó= st~nowi=
rzetelnie= opr~cow~nó= i= doskon~le= widocznó= w= fnternecie= z~sóbK= k~ukowcó= i=
~dministr~torzó=pl~tform=powinni=db~ć=o= j~k=n~jwiększą=reprezent~tówność=dorobkuI=
w=celu=npK=tworzeni~=indeksów=cótow~ńI=co=w=przóp~dku=polskiej=hum~nistóki=wód~je=
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