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5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego
w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji
Emanuel Kulczycki

5.3.1. Znaczenie Internetu w procesach informacyjnych
Analiza i opis wspó³czesnych spo³eczeñstw i cywilizacji XXI wieku nie s¹ mo¿liwe
bez odniesienia siê do kategorii informacji, komunikacji i – ³¹cz¹cej je – kategorii
spo³eczeñstwa sieciowego. Wi¹¿e siê to z popularyzacj¹ i rozpowszechnieniem
rozproszonych sieci informatycznych oraz sieci dokumentów hipertekstowych
(world wide web), które obecnie nazywamy po prostu stronami internetowymi.
Tworzenie i rozpowszechnianie materia³ów naukowych oraz produktów
upowszechniaj¹cych naukê wchodzi w zakres dziedzinowy przedmiotu nazywanego
komunikacj¹ naukow¹ (scientific communication). Zasób wiedzy, któr¹ kumuluj¹
wspó³czesne spo³eczeñstwa, zwiêksza siê dwukrotnie w ci¹gu zaledwie siedmiu lat1,
dlatego te¿ tak istotna jest odpowiedzialna i racjonalna dystrybucja wiedzy naukowej.
Nale¿y wykorzystywaæ wszystkie narzêdzia, które umo¿liwi¹ nie tylko (1)
propagowanie nowych osi¹gniêæ, ale równie¿ (2) archiwizacjê i digitalizacjê
dotychczasowych wytworów. Dlatego te¿, ju¿ na etapie pierwszego konceptu wortalu
tworzonego w ramach projektu Partnerski Zwi¹zek Nauki i Postêpu zaplanowano
wdro¿enie obu rozwi¹zañ.
Internet od pocz¹tku swojego powstania z³¹czony by³ ze œrodowiskiem
naukowym i akademickim. Ju¿ pod koniec lat szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku
wraz z uruchomieniem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles projektu
ARPA (Advanced Research Project Agency) oraz sieci ARPANET Internet sta³ siê
narzêdziem, który zmieni³ nie tylko sposób docierania do informacji, ale równie¿
zmieni³ formy organizacji spo³eczeñstw poprzez zmianê œrodków komunikowania2.
To, co obecnie nazywamy Internetem (uto¿samianym czêsto ze „stronami internetowymi plus emailami”, a niekiedy z wyszukiwark¹ internetow¹), swoj¹ ekspansjê
rozpoczê³o w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku, wraz
z udostêpnieniem sieci Internet do u¿ytku komercyjnego (wczeœniej sieæ wykorzystywana by³a na potrzeby wojska i jednostek naukowym). Wówczas zaczynaj¹
powstawaæ pierwsze wortale i portale internetowe, komunikatory oraz narzêdzia
umo¿liwiaj¹ce wymianê plików pomiêdzy u¿ytkownikami sieci.
Populacja internautów powiêksza siê ka¿dego roku, zmienia siê równie¿
rozk³ad demograficzny oraz profil wykszta³cenia polskich u¿ytkowników
1
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globalnej sieci. Wed³ug badañ przeprowadzonych przez CBOS (Centrum
Badania Opinii Spo³ecznej) w sierpniu 2011 roku ju¿ piêædziesi¹t szeœæ procent
doros³ych Polaków korzysta z Internetu przynajmniej raz w tygodniu3. Wartoœæ
ta podwoi³a siê w ci¹gu zaledwie szeœciu lat. Prognozuje siê równie¿, ¿e wzrost
liczby internautów bêdzie nastêpowa³ szybciej, poniewa¿ wci¹¿ dochodz¹ nowe
urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce dostêp do Internetu, np. bardzo wiele telefonów
komórkowych umo¿liwia taki dostêp, ka¿dy smartphone oraz niektóre
nawigacje samochodowe korzystaj¹ z informacji pobieranych z Internetu. Wraz
ze wzrostem œwiadomoœci u¿ytkowników, co do wykorzystywanych przez nich
technologii, bêdzie dodatkowo wzrasta³a w badaniach liczba internautów
w Polsce. Tempo wzrostu populacji internautów w Polsce przestawia wykres
zamieszczony na rysunku 5.3.1.

Rysunek 5.3.1. Procent doros³ej populacji Polaków korzystaj¹cych z Internetu.
Źródło: Komunikat z badań ,,Korzystanie z Internetu’’, op. cit., s. 1.

Dodatkowo nale¿y zwróciæ uwagê na rozk³ad populacji internautów
w zale¿noœci od grupy wiekowej. Wœród studentów (u¿ytkownicy w przedziale
osiemnaœcie-dwadzieœcia cztery lata), a¿ dziewiêædziesi¹t cztery procent z nich
deklaruje, i¿ co najmniej raz w tygodniu u¿ywa Internetu, a wiêc jest
zaliczonych do populacji internautów. Równie wysoki odsetek u¿ytkowników
w przedziale dwadzieœcia piêæ-trzydzieœci cztery lata, tj. osiemdziesi¹t dziewiêæ
procent ukazuje wierzch struktury demograficznej u¿ytkowników Internetu
w Polsce (zob. rysunek 5.3.2). Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ wœród g³ównych odbiorców
wortalu „Nauka i Postêp” realizowanego w ramach projektu Partnerski Zwi¹zek
Nauki i Postêpu s¹ studenci oraz m³odzi pracownicy nauki, których osi¹gniêcia
wortal ma promowaæ. Oznacza to, ¿e poprzez kana³ internetowy mo¿na dotrzeæ
do zdecydowanej wiêkszoœci odbiorców z grupy docelowej. Oczywiœcie nale¿y
3
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Rysunek 5.3.2. Rozk³ad procentowy populacji internautów odpowiednich grupach
wiekowych. Źródło: Komunikat z badań ,,Korzystanie z Internetu’’, op. cit., s. 2

przeanalizowaæ i wdro¿yæ odpowiednie narzêdzia i kana³y, co te¿ zosta³o
uczynione w projekcie na etapie konstruowania konceptu oraz doskonalenia
produktu po przeprowadzonych badaniach.
Na przestrzeni ponad dwudziestu lat funkcjonowania „otwartego Internetu”,
a wiêc dostêpnego dla u¿ytkowników spoza jednostek eksperymentalnych i wojskowych, wypracowano wiele modeli dostêpu do informacji znajduj¹cej siê w obrêbie
odnoœnej sieci oraz narzêdzi umo¿liwiaj¹cych zarz¹dzanie ni¹ i przegl¹danie. Z perspektywy analiz dotycz¹cych osi¹gniêæ naukowych, ich wdra¿ania i popularyzacji
istotne jest wyró¿nienie podstawowych modeli dostêpu do materia³ów oraz wskazanie na podstawowe narzêdzia wykorzystywane w komunikacji naukowej. Przede
wszystkim nale¿y ju¿ na wstêpie odró¿niæ model zamkniêty od modelu otwartego.
Model zamkniêty komunikacji naukowej, a zatem dostêpu do materia³ów
naukowych, zak³ada rozpowszechnianie poprzez (najczêœciej) p³atn¹ subskrypcje.
Taki model z powodzeniem funkcjonuje w miêdzynarodowych wydawnictwach
(np. Springer, Wiley, Scopus) i opiera siê na op³acaniu przez instytucje akademickie
(np. biblioteki) dostêpu do konkretnych baz danych udostêpnianych przez
wydawnictwo. Czêsto narzuca siê jeszcze dodatkowe ograniczenia. Jednym
z najpopularniejszych, z jakim polscy badacze mog¹ siê spotkaæ, jest dostêp do
zasubskrybowanych materia³ów jedynie z komputerów jednostek, które zakupi³y
subskrypcje. Trzeba podkreœliæ, ¿e w takim modelu dostêp do materia³ów
naukowych maj¹ jedynie pracownicy naukowi i studenci – pomijane s¹ zatem
szerokie grona potencjalnych zainteresowanych odbiorców, np. ze œrodowiska
B+R. Oznacza to, i¿ popularyzacja nauki oraz popularyzacja sposobów wdra¿ania
osi¹gniêæ naukowych winna byæ prowadzona w modelu otwartym.
W modelu otwartym wychodzi siê z za³o¿enia, ¿e dostêp do materia³ów
naukowych nie powinien byæ ograniczany przez przedsiêbiorstwa komercyjne,
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gdy¿ kumulacja i przyrost wiedzy jest gwarantem rozwoju wspó³czesnych
spo³eczeñstw i gospodarek. Model otwarty – wywodz¹cy siê m.in. z Ruchu
Open Access – definiuje otwarty dostêp w nastêpuj¹cy sposób (cytat pochodzi
z ,,Deklaracji Berliñskiej w sprawie otwartego dostêpu do wiedzy w naukach
œcis³ych i humanistyce’’): „definiujemy otwarty dostêp do zasobów jako
mo¿liwoœæ wykorzystania nieograniczonych Ÿróde³ wiedzy i dziedzictwa
kulturowego, która powinna byæ aprobowana przez spo³ecznoœæ naukow¹. By
zrealizowaæ wizjê globalnej i dostêpnej reprezentacji wiedzy, przysz³y WEB
powinien byæ stabilny, interaktywny i przejrzysty. Zawartoœæ sieci
i oprogramowanie musz¹ byæ dla wszystkich dostêpne i kompatybilne”4.
Otwarty model ³¹czony jest najczêœciej z archiwami (prowadz¹cymi
ró¿nego rodzaju procesy digitalizacyjne) oraz czasopismami5. Jednak¿e obecnie
do tych modeli komunikacji naukowej zalicza siê równie¿ m.in6:
otwarte czasopisma,
otwarte repozytoria,
otwarte dane surowe,
otwarte kursy, szkolenia,
otwarte konferencje,
otwarte e-laboratoria (narzêdzia i notatniki).
Dziêki coraz to lepszemu wykorzystaniu narzêdzi internetowych (oraz
rozpowszechnieniu otwartego modelu dostêpu do informacji) zmieni³a siê
struktura problemów, przed którymi stoj¹ naukowcy oraz popularyzatorzy
nauki. Przed rozpowszechnieniem siê tych narzêdzi problemem by³ dostêp do
materia³ów naukowych: niewielka iloœæ zdigitalizowanych materia³ów
(zarówno tych analogowych, które by³o trzeba np. zeskanowaæ, jak i tych, które
od razu by³y tworzone w formie cyfrowej) powodowa³a ograniczenia w dostêpie
do fachowej literatury. Obecnie jest wrêcz przeciwnie: w Internecie znajduje siê
tyle materia³ów naukowych, ¿e na znaczeniu zyskuj¹ przede wszystkim
narzêdzia umo¿liwiaj¹ce globalne przeszukiwanie ró¿nych baz danych oraz
portale zrzeszaj¹ce naukowców z konkretnych subdyscyplin (naukowe portale
spo³ecznoœciowie – academic social media). Mo¿na powiedzieæ, ¿e iloœæ
udostêpnianych materia³ów poprzez ró¿nego rodzaju narzêdzia internetowe
wymaga, z jednej strony, rozwijania lepszych narzêdzi indeksuj¹cych (np.
wyszukiwarek semantycznych), z drugiej zaœ, nak³ada na osoby chc¹ce
popularyzowaæ badania naukowe obowi¹zek rozumienia nowych technologii
oraz diametralnie zmieniaj¹cych siê trendów w wykorzystaniu technologii.
G
G
G
G
G
G
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Deklaracja Berlińska w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistyce:
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Nauka. Źródło: http://otwartanauka.cel.agh.edu.pl/mod/book/view.php?id=26. Data dostępu: 11 listopada 2011 r.
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5.3.2. Narzêdzia internetowe adresowane do œrodowiska
akademickiego
Opisuj¹c rolê Internetu w rozwoju nauki, pracy badawczej i popularyzacji
osi¹gniêæ naukowych, trzeba podkreœliæ, i¿ wi¹¿e siê to z problematyk¹
przekszta³ceñ komunikacji naukowej. Poprzez upowszechnienie Internetu
zmieni³y siê nie tylko œrodki komunikacji, ale równie¿ sposób organizacji pracy
spo³eczeñstw i wspólnot badaczy7. Oznacza to, ¿e nale¿y podj¹æ siê równie¿
przekszta³cenia sposobów upowszechniania wiedzy oraz udostêpniania
materia³ów naukowych. David Shulenburger pisze, ¿e „wspó³czesny system
komunikacji naukowej jest w³aœciwie bardzo stary, niemal¿e tak wiekowy, jak
dwa (…) fakty [wynalazek Gutenberga oraz pogl¹dy Lutra – przyp. E.K.].
Wiêkszoœæ badaczy upatruje jego Ÿróde³ w sieci klubów i towarzystw, które
pojawi³y siê w Anglii, Francji, Niemczech, W³oszech, a tak¿e w innych
pañstwach w XVII wieku” 8. Obecnie sytuacja diametralnie siê zmieni³a: nauka
nie jest rozpowszechniana w sieci klubów i towarzystw, ale w sieci internetowej
oraz portalach spo³ecznoœciowych. Pod koniec ubieg³ego wieku wkroczyliœmy
w erê Nauki 2.0: termin ten oznacza „tendencje i zjawiska zwi¹zane z wykorzystaniem w nauce nowych technologii i œrodowisk informacyjno-komunikacyjnych, zw³aszcza narzêdzi, us³ug i zasobów internetowych” 9.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ Internet jest jednym z najwa¿niejszych narzêdzi
w warsztacie badawczym wspó³czesnego naukowca. Jeszcze w latach 80-tych
ubieg³ego wieku na gruncie badañ spo³ecznych i humanistycznych kluczowe
by³y kwerendy w najwiêkszych bibliotekach akademickich oraz bezpoœrednie
spotkania z wybranymi badaczami, dostêp do najlepszych oœrodków
eksperymentalnych. Obecnie te potrzeby mo¿na zrealizowaæ za poœrednictwem
narzêdzi internetowych, z których œrodowisko akademickie mo¿e
bezproblemowo korzystaæ. Podkreœlenia wymaga to, ¿e realizacja prac
badawczych oraz popularyzacja nauki realizowana jest poprzez dwie grupy
podstawowych narzêdzi. Do pierwszej grupy nale¿y zaliczyæ ogólnodostêpne
narzêdzia i portale internetowe, które wykorzystywane s¹ m.in. przez
œrodowisko akademickie. Chodzi tutaj nie tylko o projekty archiwizacji
Internetu (Internet Archive <http://www.archive.org>, ale przede wszystkim
o podstawowe – z punktu widzenia wspó³czesnego internauty – narzêdzia takie
jak (w nawiasach podawane s¹ jedynie reprezentatywne przyk³ady):
komunikatory (Gadu-Gadu, Skype, Jabber, AQQ),
portale spo³ecznoœciowe (Facebook, Google Plus, Diaspora),
G
G
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9 S. Cisek, Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej. Źródło: http://eprints.rclis.org/handle/10760/11212.Trwnr_TRaW4.
Data dostępu: 1 listopada 2011 r.
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narzêdzia do tworzenia i archiwizowania w „chmurze” – cloud computing
(Google Docs, Gmail, Dropbox, Minus),
serwisy mikroblogowe (Twitter, Blip, Flaker, Pinger),
platformy blogowe (Blogger, Wordpress, Posterous).
Korzystanie przez œrodowisko akademickie z powy¿szych narzêdzi jest
traktowane jako „normalne u¿ytkowanie” – tzn. jednostka, któr¹ zaliczylibyœmy
do grupy odbiorców nazwanych przez nas „œrodowiskiem naukowym”, jest
jednym z wielu u¿ytkowników, do których kierowany jest dany projekt. Innymi
s³owy: to, czy komunikator internetowy lub serwis mikroblogowy jest u¿ywany
przez naukowca albo mi³oœnika komiksów, nie ma znaczenia na etapie
projektowania danego narzêdzia. Grupa docelowa okreœlana jest mianem „wszyscy
internauci” i nie wystêpuje tutaj dywersyfikacja narzêdzi ze wzglêdu na rodzaj
prowadzonej dzia³alnoœci.
Do drugiej grupy podstawowych narzêdzi nale¿y zaliczyæ te, które zosta³y
stworzone specjalnie (b¹dŸ przede wszystkim) dla œrodowiska naukowego i s¹
przez nie u¿ywane, udoskonalane i rozwijane. Poni¿ej wymienionych jest
szeœæ podstawowych grup takich narzêdzi. Mo¿na wyró¿niæ ich wiêcej lub mniej
w zale¿noœci od przyjêtej metody: te, które zosta³y wskazane poni¿ej s¹
reprezentatywne dla œrodowiska naukowego (tzn. mo¿na wskazaæ wiele narzêdzi
i ró¿nych rozwi¹zañ w obrêbie jednej grupy) oraz charakteryzuj¹ siê du¿¹ liczb¹
u¿ytkowników i odbiorców (miêdzynarodowoœæ projektów). Nale¿y równie¿
zauwa¿yæ, ¿e wœród nich nie znajduj¹ siê narzêdzia wskazane w pierwszej grupie,
gdy¿ mowa tutaj o dedykowanych rozwi¹zaniach tworzonych z myœl¹
o œrodowisku naukowym. W zwi¹zku z powy¿szym mo¿na wyró¿niæ takie
podstawowe narzêdzia dedykowane œrodowisku naukowemu, jak szeœæ grup
narzêdzi internetowych adresowanych do œrodowiska akademickiego:
1. Repozytoria, zbiory i wyszukiwarki publikacji naukowych.
2. Encyklopedie oraz aplikacje mobilne.
3. Narzêdzia bibliometryczne.
4. Portale spo³ecznoœciowe dla naukowców.
5. Serwisy blogów naukowych i blogi naukowców.
6. Portale i wortale naukowe.
G

G
G

Specyfika projektów internetowych (tzn. ich „genetyczna
miêdzynarodowoœæ”) oraz specyfika wspó³czesnego sposobu uprawiania
nauki (d¹¿enie do uczynienia z jêzyka angielskiego nowego ,,lingua franca’’
nauki) powoduje, ¿e wiêkszoœæ projektów naukowych powstaje w krajach
anglojêzycznych (g³ównie w Stanach Zjednoczonych). Nale¿y jednak¿e
pamiêtaæ, ¿e bardzo du¿¹ rolê w promocji osi¹gniêæ naukowych maj¹
materia³y tworzone w jêzykach narodowych, które wykorzystywane s¹
g³ównie w narzêdziach wymienionych w grupie pi¹tej (serwisy blogów
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naukowych i blogi naukowców) oraz szóstej (portale i wortale naukowe).
Poni¿sze zestawienie prezentuje charakterystykê grupy oraz opis najczêœciej
wykorzystywanych narzêdzi. Zosta³y one wybrane ze wzglêdu na ich rozpowszechnienie w œrodowisku akademickim (iloœæ u¿ytkowników, iloœæ odnoœników do danych projektów, globalnoœæ rozwi¹zañ).

Grupa 1. Repozytoria, zbiory i wyszukiwarki publikacji naukowych
Charakterystyka: Pierwsza grupa wyró¿nionych narzêdzi jest najwiêksz¹
grup¹ i obejmuje materia³y tworzone i udostêpniane zarówno w otwartym, jak
i zamkniêtym dostêpie. Do grupy tych narzêdzi nale¿y zaliczyæ elektroniczne
archiwa, repozytoria, biblioteki cyfrowe, strony wydawnictw czasopism
naukowych i elektronicznych, serwisy wyszukiwarkowe dla materia³ów
akademickich (oparte na ASEO – Academic Search Engine Optimalization),
repozytoria materia³ów multimedialnych. Przyk³ady narzêdzi:
Google Scholar – <http://scholar.google.com> – wyszukiwarka artyku³ów
naukowych.
Google Books – <http://books.google.com> – wyszukiwarka ksi¹¿ek
zawieraj¹ca zdigitalizowane materia³y pojawiaj¹ce siê w wynikach
wyszukiwania.
Gigapedia (obecnie library.nu) – <http://library.nu> – serwis (dzia³aj¹cy
„pó³legalnie”: zezwala na umieszczanie plików na serwerach przez
u¿ytkowników) z pe³nymi wersjami ksi¹¿ek akademickich.
Open Science Directory – <http://www.opensciencedirectory.net/> –
narzêdzia i katalogi z materia³ami w dostêpie typu open access.
E-Publikacje Nauki Polskiej – <http://www.epnp.pl/> – platforma
umo¿liwiaj¹ca dostêp do elektronicznych wersji publikacji naukowych
publikowanych w polskich jednostkach badawczych.
E-Wydawnictwo.eu – <http://www.e-wydawnictwo.eu/> – portal publikacji
naukowych dzia³aj¹cy na zasadach self-publishingu (pomijana jest praca
wydawnictwa).
G
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Grupa 2. Encyklopedie oraz aplikacje mobilne
Charakterystyka: Wœród narzêdzi wchodz¹cych w zakres tej grupy
nale¿y wyró¿niæ recenzowane portale encyklopedyczne oraz aplikacje
mobilne bêd¹ce odpowiednikiem odnoœnych encyklopedii na ró¿ne
platformy mobilne (Symbian, iOS, Android). Do grupy aplikacji mobilnych
trzeba zaliczyæ równie¿ programy bêd¹ce agregatorami treœci (poprzez
„zasysanie” kana³ów RSS) oraz odpowiedniki aplikacji internetowych (np.
aplikacja „PLoS iPad App” na platformê iPad umo¿liwiaj¹ca bezpoœrednie
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czytanie na tablecie czasopism z grupy czasopism „PLoS” – do tej samej
treœci mo¿na dotrzeæ poprzez stronê internetow¹, dlatego aplikacja jest
odpowiednikiem treœci elektronicznej zamieszczonej na ³amach stron PLoS).
Przyk³ady narzêdzi:
Scholarpedia.org – <http://scholarpedia.org> – recenzowana encyklopedia
naukowa w trybie dostêpu open access.
The New Georgia Encyclopedia – <http://www.georgiaencyclopedia.org>
– encyklopedia „lokalna” tworzona m.in. przez organizacjê Georgia Humanities
Council oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Georgii.
SciVerse Scopus Alerts Individual – aplikacja wydawnictwa Elsevier dla
platform opartych o system iOS umo¿liwiaj¹ca przeszukiwanie,
komentowanie i czytanie artyku³ów naukowych.
G

G

G

Grupa 3. Narzêdzia bibliometryczne
Charakterystyka: Do tej grupy narzêdzi nale¿y zaliczyæ wszelkie aplikacje, portale i programy, które umo¿liwiaj¹ obliczanie danych bibliometrycznych
(iloœæ cytowañ, wspó³czynnik wp³ywu, indeks Hirscha, h-delta). Narzêdzia takie s¹
czêœci¹ innych baz danych (jak projekt Google Scholar Citations), b¹dŸ te¿
tworzone s¹ jako nak³adki (uzupe³nienia, wtyczki do przegl¹darek
internetowych) np. narzêdzie H-Index Calculator. Internetowe narzêdzia
bibliometryczne pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê w zarz¹dzania nauk¹ i wiedz¹ – znajomoœæ
wyliczanych przez nie indeksów i wskaŸników jest niezbêdna np. przy sk³adaniu
wniosków grantowych przez naukowców (np. konkursy w Narodowym
Centrum Nauki).
Przyk³ady narzêdzi:
Google Scholar Citations – <http://scholar.google.com> – dodatkowy
modu³ do wyszukiwarki Google Scholar umo¿liwiaj¹cy zak³adanie
„profilu naukowca” oraz automatyczne zliczanie cytowañ.
Scholarometer – <http://scholarometer.indiana.edu> – narzêdzie online
umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie analizy cytowañ i prezentacji wyników
w formie graficznej.
H-Index Calculator – <https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/scholarh-index-calculator/> – rozszerzenie do przegl¹darki Mozilla Firefox
umo¿liwiaj¹ce zwiêkszenie spektrum otrzymywanych wyników
i analiz w wyszukiwarce Google Scholar (umo¿liwia np. liczenie
indeksu Hirscha).
Publish or Perish – <http://www.harzing.com/pop.htm> – program bêd¹cy
nak³adk¹ na Google Scholar, umo¿liwiaj¹cy liczenie cytowañ,
wspó³czynnika wp³ywu oraz innych wskaŸników dla poszczególnych
naukowców jak i czasopism naukowych.
G

G

G

G
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Grupa 4. Portale spo³ecznoœciowe dla naukowców
Charakterystyka: Wraz ze wzrostem popularnoœci portali spo³ecznoœciowych
powsta³y dedykowane produkty tego rodzaju, których specyfika dostosowana jest do
potrzeb naukowców (np. automatyczne zamieszczanie – „zasysanie z baz danych” –
publikacji naukowych). Oprócz globalnych portali spo³ecznoœciowych dla œrodowiska
akademickiego (Academia.edu, ResearchGate.net) powstaj¹ równie¿ portale lokalne
(w Polsce np. tak¹ rolê próbuje odgrywaæ iProfesor.pl). Przyk³ady narzêdzi:
Academia.edu – <http://academia.edu> – portal zrzeszaj¹cy ponad 750
tys. naukowców z ca³ego œwiata. Umo¿liwia dzielenie siê publikacjami
oraz analizowanie zainteresowania naszymi tekstami.
ResearchGate.net – <http://researchgate.net> – globalny portal
spo³ecznoœciowy dla œrodowiska akademickiego, który od Academia.edu ma
odró¿niaæ siê tym, ¿e zosta³ stworzony „dla naukowców przez naukowców”.
iProfesor.pl – <http://iprofesor.pl> – lokalny portal skierowany do œrodowiska
akademickiego, który reklamuje siê jako „p³aszczyzna wspó³pracy pomiêdzy
œwiatem nauki, administracji oraz biznesu”.
G

G

G

Grupa 5. Blogi naukowe i agregatory blogów
Charakterystyka: Blogi (traktowane na pocz¹tku jako zapiski, prywatne
dzienniki) zosta³y sprofesjonalizowane i wykorzystywane s¹ zarówno przez
instytucje naukowe, jak i naukowców. Potencjalna powszechnoœæ oraz
automatyczny dostêp czyni¹ z blogów oraz agregatorów blogów naukowych
idealne rozwi¹zanie do b³yskawicznego dzielenia siê badaniami, wiedz¹ oraz do
zamieszczania working papers – formy zaznaczania pierwszeñstwa autorstwa
danej idei. Przyk³ady narzêdzi:
PLOS BLOGS NETWORK – <http://blogs.plos.org> – sieæ blogów
naukowych organizacji Public Library of Science skupiona g³ównie wokó³
œrodowiska medycznego wydaj¹cego publikacje w trybie open access.
Research Blogging – <http://researchblogging.org> – agregator blogów
naukowych, które przechodz¹ proces weryfikacji. Ka¿dy zagregowany
wpis musi mieæ bibliografiê zawieraj¹c¹ publikacje recenzowane.
The Official Weblog of Henry Jenkins – <http://henryjenkins.org/> – blog
naukowy jednego z najpopularniejszych amerykañskich badaczy
wspó³czesnej kultury oraz mediów.
G

G

G

Grupa 6. Portale i wortale naukowe
Charakterystyka: Portale adresowane do szerokiego grona akademickiego
oraz wortale (serwisy tematyczne) kierowane do w¹skiej grupy badaczy (np.
tylko dla fizyków b¹dŸ biotechnologów). Portale i wortale naukowe zyskuj¹ na
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znaczeniu ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zamieszczanie ró¿nego rodzaju materia³ów
na ich ³amach (materia³y audio, video, czasopisma internetowe, lokalne
repozytoria i archiwa). Przyk³ady narzêdzi:
e! Science News – <http://esciencenews.com/> – portal newsowy
skierowany do szerokiego grana badaczy.
EurekAlert! – <http://www.eurekalert.org/> – portal internetowy bêd¹cy
agregatorem treœci z ró¿nych dyscyplin naukowych oraz ró¿nego rodzaju
materia³ów (newsy, informacje o konferencjach).
Badania.net – <http://badania.net> - polski wortal internetowy
publikuj¹cy streszczenia badañ opublikowanych w czasopismach
recenzowanych (g³ównie z zakresu psychologii i kognitywistyki).
G

G

G

5.3.3. Tytu³ i forma wortalu – realizacja konceptu
Jednym z podstawowych produktów projektu Partnerski Zwi¹zek Nauki
i Postêpu jest wortal internetowy, który w zamierzeniach projektodawców (na
etapie pisania wniosku) mia³ byæ agregatorem treœci generowanej przez inne
produkty projektu (programy multimedialne, programy radiowe) oraz mia³
stanowiæ zaplecze dla nowych produktów tworzonych ju¿ w obrêbie wortalu
(archiwum klisz szklanych, sympatia naukowa, kwartalnik internetowy).
Realizacja produktu zak³ada³a na wstêpie prace zespo³u projektowego nad
nazw¹ wortalu. W przypadku projektów internetowych praca nad nazw¹ (naming) jest skomplikowana i utrudniona, gdy¿ wœród dodatkowych czynników
nale¿y uwzglêdniæ równie¿: (1) mo¿liwoœæ zakupienia odpowiedniej domeny –
najlepiej, gdy nazwa jest to¿sama z domen¹; (2) czytelnoœæ nazwy w domenie
w przypadku zawierania znaków diaktrycznych. Pierwszy czynnik zwi¹zany jest
z dostêpnoœci¹ domeny i mo¿liwoœci¹ jej wykupienia, drugi natomiast z unikaniem dwuznacznoœci nazw. Dla przyk³adu: domena „www.sad.pl” potencjalnie
mo¿e odnosiæ siê do nazwy „sad” oraz „s¹d” – zatem mo¿e konotowaæ ,,sady’’
zwi¹zane z sadownictwem, s¹downictwem, logik¹ (s¹dy logiczne) itd. Ostatecznie zespó³ projektowy zadecydowa³, maj¹c na uwadze powy¿sze czynniki,
i¿ najlepsz¹ nazw¹ dla tworzonego wortalu internetowego bêdzie „Nauka i Postêp”
oraz domena „naukaipostep.pl”.
Wortal internetowy bêd¹cy produktem zadania 3. w projekcie zosta³
opisany we wniosku o dofinansowanie w nastêpuj¹cy sposób:
Informacje z wniosku o dofinansowanie projektu (punkt 3.3. dzia³ania)
Wortal bêdzie ogólnopolskim narzêdziem promocji z³o¿onym z elementów
interaktywnych oraz wykorzystuj¹cym nowe technologie. Elementy wortalu:
prezentacja aktualnoœci, wywiadów z naukowcami, ciekawostek z zakresu
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najnowszych osi¹gniêæ naukowych – z podzia³em na panel adresowany do studentów,
pracowników jednostek naukowych oraz podmiotów wspó³pracuj¹cych z B+R.
Wortal bêdzie zawiera³ tak¿e prezentacjê osi¹gniêæ w³asnych studentów oraz
,,sympatiê naukow¹’’ – nowatorsk¹ mo¿liwoœæ nawi¹zywania wspó³pracy
poprzez tworzenie indywidualnych profili naukowych. Wa¿nym elementem
bêd¹ filmy – zad. 5. W ramach materia³ów dydaktycznych raz na kwarta³
publikowane bêdzie czasopismo internetowe zawieraj¹ce specjalistyczne informacje
na temat osi¹gniêæ (ok. 32 str. A4), dystrybucja czasopisma bêdzie odbywa³a siê drog¹
elektroniczn¹. Nowatorskim przedsiêwziêciem bêdzie elektroniczne archiwum
techniki w celu zapewnienie dostêpu do archiwum rozwi¹zañ z zakresu mechaniki.
W elektronicznej bazie danych zostan¹ skatalogowane i opisane rysunki techniczne
maszyn i urz¹dzeñ utrwalone dotychczas wy³¹cznie na unikatowych szklanych
kliszach z wieków XIX i XX, archiwum bêdzie stanowi³o znacz¹ce wsparcie
dydaktyczne dla studentów i pracowników naukowych. Znaczna czêœæ rysunków na
kliszach nie posiada opisów, st¹d niezbêdna jest ich identyfikacja przez specjalistów
mechaników, którzy zostan¹ zaanga¿owani w proces tworzenia archiwum. W zwi¹zku
z tym po ustaleniu wstêpnego projektu wortalu uczestnikom badania, które zosta³y
omówione w rozdziale 3. zosta³ zaprezentowany nastêpuj¹cy koncept projektu.

Koncept wortalu prezentowany uczestnikom badania
WORTAL „NAUKA I POSTĘP”
Celem wortalu internetowego jest prezentacja aktualności, wywiadów ze świata nauki
oraz B+R (badania i rozwój), jak również ciekawostek z zakresu najnowszych osiągnięć
naukowych.
Na wortal składają się następujące elementy:
G

Programy multimedialne – „Shot Naukowy”.

G

Programy radiowe – „Pimp My Mind”.

G

Internetowy kwartalnik „Akademickie B+R”.

G

Sympatia naukowa – platforma służąca promocji studentów i ich osiągnięć.

G

Elektroniczne Archiwum Nauki, które zapewni dostęp do naukowych rozwiązań
przeniesionych do praktyki przemysłowej. W elektronicznej bazie danych zostaną
skatalogowane i opisane rysunki techniczne maszyn i urządzeń, utrwalone dotychczas
jedynie na unikatowych szklanych kliszach z wieków XIX i XX. Archiwum będzie
stanowiło znaczące wsparcie dydaktyczne dla studentów i pracowników naukowych.

Tematyka wortalu: nowoczesne technologie, IT, telekomunikacja, transport, budownictwo,
logistyka, rolnictwo, przemysł przetwórczy, przemysł energetyczny, tworzywa.

Przed badaniem konceptu wortalu zaledwie jeden procent badanych
spotka³o siê z wortalem „Nauka i Postêp”.
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Rysunek 5.3.3. Wyniki z badania iloœciowego Ocena konceptu nowego wortalu, TNS Pentor.

Koncept wortalu zosta³ przez uczestników badania oceniony pozytywnie.
Co trzeci student uwa¿a³ koncept wortalu za ciekawy i ambitny. Co pi¹ty
uwa¿a³, ¿e bêdzie on dobrym Ÿród³em informacji naukowych. A¿ 79 procentom
respondentów spodoba³ siê pomys³ promowania i popularyzowania wiedzy
naukowej wœród studentów poprzez nowy wortal naukowy. Dla realizacji
konceptu oraz wdra¿ania formy nowego wortalu istotny by³ wynik badania
reakcji na koncept ze wzglêdu na g³ówny kierunek studiów reprezentowany
przez respondentów. Poni¿sze wyniki mia³y istotne znaczenie oraz wp³yw na
realizacjê pierwotnego kszta³tu wortalu internetowego „Nauka i Postêp”.

Rysunek 5.3.4. Ogólna ocena konceptu wortalu w podziale na reprezentowany kierunek studiów.
Wyniki z badania iloœciowego Ocena konceptu nowego wortalu, TNS Pentor.
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Za mocne strony konceptu prezentowanego w badaniach respondenci
uznali m.in.:
U³atwienie dostêpu do wiedzy trudno dostêpnej – 23%.
Ró¿norodne formy przekazywania wiedzy – 20%.
Szeroki zakres tematyczny – 15%.
Promocjê studentów i ich osi¹gniêæ – 10%.
Elektroniczne archiwum nauki – 9%.
Programy multimedialne – 6%.
Programy radiowe – 4%.
Bezp³atny dostêp do treœci – 2%.
G
G
G
G
G
G
G
G

A¿ szeœædziesi¹t cztery procent badanych studentów nie mia³a uwag do
konceptu wortalu. Wœród badanej grupy dziewiêæ procent uzna³o, ¿e nie
interesuje ich tematyka prezentowana na wortalu, piêæ procent uzna³o, ¿e wortal
skierowany jest g³ównie do studentów nauk œcis³ych oraz ¿e prezentowany
zakres tematyczny jest zbyt w¹ski.

Tematyka wortalu
Badanie konceptu wortalu w odniesieniu do tematyki, któr¹ ma poruszaæ,
przynios³o nastêpuj¹ce wnioski10:
Najbardziej interesuj¹ce tematy powinny byæ zwi¹zane z naukami przyrodniczymi i spo³ecznymi.
W drugiej kolejnoœci plasuj¹ siê tematy z nauk medycznych, humanistycznych oraz geografia, turystyka, podró¿e, a w trzeciej media, marketing,
PR, prawo, astronomia oraz nauki polityczne.
Co czwarty student interesuje siê sztuk¹ i kultur¹, ekonomi¹ oraz finansami,
a co pi¹ty muzyk¹. Najrzadziej wymienia siê literaturê.
G

G

G

Zainteresowanie tematyk¹ wortalu na poziomie prezentowanego konceptu:
56 procent badanych uzna³o tematykê za interesuj¹c¹, dziewiêtnaœcie procent za
ani interesuj¹c¹, ani nieinteresuj¹c¹, dziewiêtnaœcie procent za nieinteresuj¹c¹,
piêæ procent nie mia³a zdania. Wiêkszoœæ badanych przyzna³a, ¿e wortal powinien
poruszaæ tematy z ró¿nych dziedzin nauki – jednak¿e respondenci podkreœlali, ¿e na
poziomie konceptu mo¿na odnieœæ wra¿enie, i¿ wortal jest kierowany g³ównie
do studentów kierunków technicznych. Zainteresowanie tematyk¹ wœród studentów
(z uwzglêdnieniem podzia³u na kierunek studiów) prezentuje rysunek 5.3.5.

10 Poniższe wnioski pochodzą z raportu z badania ilościowego: Partnerski Związek Nauki i Postępu. Ocena konceptu
nowego wortalu, TNS Pentor na zlecenie województwa wielkopolskiego, zgodnie z metodyką M. Szafrańskiego
i M. Golińskiego, Poznań 2011.
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Rysunek 5.3.5. Zainteresowanie wortalem ze wzglêdu na studiowany kierunek studiów.
Wyniki z badania iloœciowego Ocena konceptu nowego wortalu, TNS Pentor.
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W badaniach konceptu wortalu respondenci podkreœlali, i¿ wa¿n¹ jego
funkcjonalnoœci¹ bêdzie mo¿liwoœæ aktywnego uczestnictwa po stronie u¿ytkowników – mo¿liwoœci zbli¿one do tych, które prezentuj¹ portale spo³ecznoœciowe – oraz wysoka czêstotliwoœæ aktualizacji treœci i zamieszczanie nowych
czêœci poszczególnych produktów (programy multimedialne, programy radiowe).

5.3.4. Pierwotny kszta³t wortalu internetowego
Prace nad pierwsz¹ wersj¹ wortalu internetowego rozpoczêto wraz ze startem
projektu „Partnerski Zwi¹zek Nauki i Postêpu”, czyli 1 lipca 2010 roku.
Oficjalne uruchomienie wortalu nast¹pi³o trzy miesi¹ce póŸniej, tj.
1 paŸdziernika 2010 r. Wortal oparty by³ o autorski CMS (system zarz¹dzania
treœci¹ z ang. Content Management Framework) o nazwie RegCMS stworzony
przez firmê Regdos.com. Wdro¿ony system umo¿liwia³ bezpieczne
wprowadzanie danych oraz aktualizacje materia³ów zgodnie z najnowszymi
wymaganiami w aplikacjach i portalach internetowych. Rysunek 5.3.6.
prezentuje panel administracyjny pierwotnej wersji wortalu.

Rysunek 5.3.6. Panel administracyjny pierwotnej wersji wortalu.

W pierwotnej wersji wortal sk³ada³ siê z modu³ów, które odpowiada³y elementom opisanym we wniosku o dofinansowanie oraz realizowa³y zawartoœæ konceptu prezentowanego na badaniach. Mowa tutaj o nastêpuj¹cych modu³ach:
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Aktualnoœci,
Programy multimedialne,
Programy radiowe,
Czasopismo,
Sympatia naukowa,
Niezbêdnik studenta,
Archiwum techniki.
Dodatkowo na stronie g³ównej wortalu by³y prezentowane odnoœniki do
najnowszych wydarzeñ. Do osobnej grupy nale¿y zaliczyæ tzw. strony statyczne,
na której by³y sta³e treœci wortalu, tj. takie, które nie ulega³y czêstym zmianom.
By³y to strony:
O wortalu,
PZNP – Partnerski Zwi¹zek Nauki i Postêpu,
AWT – Akcelerator Wiedzy Technicznej,
Zamówienia publiczne,
Kontakt.
Na stronie g³ównej wortalu – oprócz prezentacji aktualnych materia³ów
z poszczególnych modu³ów – zamieszczone by³y odnoœniki do serwisów spo³ecznoœciowych, na których równie¿ znajdowa³y siê informacje z realizacji
projektu oraz funkcjonowania wortalu. W pierwotnej wersji by³y to serwisy:
Facebook, Twitter, nk.pl. Dodatkowo widoczna by³a ikona kana³u RSS.
G
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G
G

Rysunek 5.3.7. Strona g³ówna wortalu naukaipostep.pl – printscreen z dnia 30
paŸdziernika 2011 r., tj. ostatniego dnia funkcjonowania wortalu
w pierwotnej wersji.
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Charakterystyka poszczególnych modu³ów pierwotnej treœci wortalu
Aktualnoœci – w pierwotnej wersji wortalu (zarówno na poziomie wniosku
o dofinansowanie, jak i konceptu) wszystkie materia³y umieszczane na wortalu
poza produktami g³ównymi (programy multimedialne, programy radiowe,
kwartalnik internetowy, archiwum techniki) by³y zamieszczone w zbiorczym
dziale aktualnoœci. Oznacza to, ¿e zarówno aktualne informacje o projekcie
„Partnerski Zwi¹zek Nauki i Postêpu” oraz ciekawostki naukowe, wywiady oraz
newsy naukowe by³y zamieszczane w jednej kategorii.
Programy multimedialne –
programy multimedialne pt. „Shot
Naukowy” by³y zamieszczane
przez pierwsze cztery odcinki (tj.
do 31 grudnia 2010 r.) w formie
pojedynczych odcinków (trwaj¹cych kilkanaœcie minut). Ka¿dy
z odcinków by³ osadzony na serwerze wortalu i by³ wyœwietlany
poprzez odtwarzacze w technologii Flash. Od pi¹tego odcinku
wraz ze zmian¹ koncepcji „Shotu
Naukowego” programy multimedialne na wortalu by³y umieszczane w czêœciach (np. 5 elementów
wchodz¹cych w sk³ad jednego odcinku) oraz by³y umieszczane na Rysunek 5.3.8. Widok na stronê pojedynczego
wortalu poprzez zewnêtrzny odwpisu w module Aktualnoœci.
twarzacz serwisu YouTube.
Programy radiowe – pt. „Pimp My Mind” równie¿ by³y zamieszczane na
wortalu – u¿ytkownicy mieli mo¿liwoœæ ods³uchania audycji bezpoœrednio na
nim. Na poziomie wniosku o dofinansowanie oraz na poziomie konceptu
nawigacja oraz sposób katalogowania audycji dostosowany by³ do szeœædziesiêciu
czterech audycji. W trakcie realizacji projektu okaza³o siê, ¿e po realizacji ka¿dego
z odcinków pozostaje wiele interesuj¹cych materia³ów produkcyjnych, które by³y
do³¹czane do audycji w formie niezale¿nych dodatków (to jednak zrodzi³o
problemy z czytelnoœci¹ wortalu w module „Programy radiowe”).
Czasopismo – czasopismo internetowe pt. „Akademickie B+R” zosta³o
uruchomione w IV kwartale 2011 r. Pierwsze trzy numery, a wiêc wszystkie, które
ukaza³y siê na pierwotnej wersji wortalu, zosta³y opublikowane w formie
elektronicznej (plik PDF). Dodatkowo od 12 sierpnia 2011 r. czasopismo jest
eksponowane na platformie publishingowej ISSUU, która umo¿liwia przegl¹danie
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czasopisma na ró¿nych urz¹dzeniach mobilnych, w ró¿nych przegl¹darkach –
zapewnia to wiêksz¹ dostêpnoœæ wytworzonych w ramach projektu produktów.
Rysunek 5.3.9. prezentuje stronê trzeciego numeru czasopisma.
Sympatia naukowa – „Sympatia naukowa” w pierwotnej wersji wortalu
by³a w fazie projektowania. Zaplanowano utworzenie platformy umo¿liwiaj¹cej
prezentacjê osi¹gniêæ naukowych studentów oraz prezentacjê strategii wdra¿ania
osi¹gniêæ naukowych studentów. W czerwcu 2011 r. zosta³a zamieszczona
„Ramowa karta opracowania strategii dla studentów 2011”, poprzez wype³nienie
której studenci mogli zg³aszaæ siê do programu „Sympatii naukowej”.
Niezbêdnik studenta – na poziomie wniosku o dofinansowanie oraz
konceptu wortalu nigdzie nie uwzglêdniono modu³u o nazwie „Niezbêdnik
studenta”. W pierwotnej wersji wortalu zosta³ uruchomiony pilota¿owo taki
element, który mia³ powstaæ przy wspó³pracy z ró¿nymi organizacjami
studenckimi, stowarzyszeniami naukowymi oraz ko³ami naukowymi z uczelni
z ca³ej Polski. Elementy, które mia³yby siê zawieraæ w „Niezbêdniku…”
konsultowano z organizacjami studenckimi, które wyrazi³y wstêpne
zainteresowanie rozwijaniem projektu w póŸniejszej fazie.
Archiwum techniki – prace nad elektronicznym Archiwum Techniki rozpoczêto ju¿ w lipcu 2010 r. od konsultacji z ekspertami z poznañskiego oddzia³u Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Mechaników Polskich. Stworzono unikatowy

Rysunek 5.3.10.
Printscreen z Archiwum Techniki
umieszczonego w pierwotnej wersji
wortalu „Nauka i Postêp”.

Rysunek 5.3.9.
Strona trzeciego numeru czasopisma
„Akademickie B+R” na pierwotnej wersji
wortalu.
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system katalogowania materia³ów archiwalnych oraz do czasu funkcjonowania
pierwotnej wersji wortalu w pe³ni wdro¿ono dwa z trzech etapów funkcjonowania
archiwum, dziêki czemu dostêpnych by³o ju¿ szeœæset skatalogowanych i zidentyfikowanych materia³ów.

5.3.5. Wyniki przeprowadzonych badañ
Badani studenci przyznali, ¿e podstawowym Ÿród³em pozyskiwania przez nich
wiedzy jest Internet, ze wzglêdu na najszybszy i najwygodniejszy dostêp do
informacji. Pierwotna wersja wortalu zosta³a poddana badaniom w ramach
badania procesów komunikacji w obszarze Internet, TV, radio, czasopismo, BTL
(badanie skutecznoœci dzia³añ w zakresie promocji nauki w projekcie
„Partnerski Zwi¹zek Nauki i Postêpu”). W poni¿szym podrozdziale zostan¹
przedstawione podstawowe wnioski wyp³ywaj¹ce z wyników, które mia³y
wp³yw na doskonalenie produktu i wprowadzenie licznych zmian.
Ocena idei wortalu
Oceniaj¹c ideê wortalu, respondenci uznali pomys³ za ciekawy
i nowatorski w odniesieniu do inicjatyw promuj¹cych osi¹gniêcia naukowe.
W kontekœcie poruszanej na wortalu tematyki badani nie byli zgodni w swoich
opiniach: podkreœlano wagê podnoszenia wa¿nych i ciekawych tematów
naukowych. Z drugiej strony jednak pojawi³y siê opinie, ¿e problematyka
poruszana na wortalu jest zbyt w¹ska i skierowana g³ównie do odbiorców
z zakresu nauk œcis³ych i technicznych. Respondenci podkreœlali, i¿ zalet¹ wortalu
jest ró¿norodnoœæ form i sposobów przekazywania specjalistycznej wiedzy: „Ktoœ,
kto woli s³uchaæ, poczyta czasopismo, a mi³oœnik telewizji i << obrazu >> chêtnie
obejrzy program telewizyjny” 11. Dodatkowo podkreœlano wiarygodnoœæ oraz
rzetelnoœæ przekazu. Respondenci zauwa¿yli, i¿ ze wzglêdu na instytucje realizuj¹ce
projekt, wortal wzbudza zaufanie do prezentowanych materia³ów.
Ocena nazwy wortalu
Badani studenci uznali, ¿e nazwa wortalu jest nieprzyci¹gaj¹ca oraz nie
wzbudza zainteresowania treœci¹ wortalu. Podkreœlano równie¿, ¿e nazwa nie
denotuje tego, co mo¿na znaleŸæ wœród zasobów prezentowanych na stronie.
Przyk³adowe wypowiedzi studentów w tej kwestii 12:

11

Badania procesów komunikacji w obszarze Internet, TV, radio, czasopismo, BTL (badanie skuteczności działań w zakresie
promocji nauki w projekcie Partnerski Związek Nauki i Postępu), TNS Pentor, 28 lutego 2011 r.
Ibidem, s. 46.

12
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„Sama nazwa strony Nauka i Postêp mówi, ¿e to bêdzie coœ z jakimiœ
naukami technicznymi.”
„Równie¿ nazwa wortalu nie zapada w pamiêæ – jest zbyt tendencyjna.
Sugeruje siê stworzenie nazwy bardziej niekonwencjonalnej, lecz
chwytliwej.”
„Ona nie pasuje do treœci, bardziej << technika i budownictwo >>”.
„Mnie ta nazwa zniechêca. Taka jest sztywna, nie przyci¹ga.”
„Z takim lamusem w okularach siê kojarzy.”
„Logo portalu ma³o zachêcaj¹ce, wiêc zmiana nazwy, logo.”
Respondenci zwrócili dodatkowo uwagê, i¿ s³owo wortal jest terminem
rzadko u¿ywanym; czêœæ studentów nigdy siê z nim nie spotka³a.
G

G

G
G
G
G

Ocena formy wortalu – realizacji konceptu
Badani studenci uznali, ¿e realizacja konceptu wortalu nie posz³a w dobrym
kierunku, uniemo¿liwiaj¹c w ten sposób pe³n¹ realizacjê potencja³u wortalu.
Krytykowany by³ przede wszystkim wygl¹d jako nudny i nieprzyci¹gaj¹cy uwagi –
ze wzglêdu na brak animowanym elementów. Podkreœlano nisk¹ interaktywnoœæ:
brak forum, interakcji pomiêdzy u¿ytkownikami wortalu a redaktorami, brak
mo¿liwoœci za³o¿enia konta na wortalu, otrzymywania spersonalizowanego
newslettera, komentowania treœci, brak przycisków umo¿liwiaj¹cych ³atwiejsze
dzielenie siê treœci¹ w portalach spo³ecznoœciowych.
Ocena wortalu – rozmieszczenie treœci oraz grafika
Oprócz wypowiedzi, które œwiadczy³y o tym, ¿e respondenci uznaj¹ wortal
za czytelny, przejrzysty i intuicyjny, pojawia³y siê równie¿ odpowiedzi, w których
badani zauwa¿ali s³abe strony wortalu. Do najwa¿niejszych uwag nale¿y zaliczyæ:
brak podzia³u na kategorie w obrêbie poszczególnych kana³ów komunikacji, co
utrudnia wyszukiwania audycji czy programu na dany temat; brak mo¿liwoœci
wyszukiwania po tematach; prze³adowana strona g³ówna wortalu – zawieraj¹ca
zbyt wiele treœci. W odniesieniu do graficznej realizacji konceptu respondenci
zwracali uwagê w szczególnoœci na: prostotê zastosowanych rozwi¹zañ,
nienowoczesnoœæ grafiki, brak animowanych elementów oraz przestarza³oœæ
rozwi¹zañ, jaskrawoœæ i „smutnoœæ” kolorystyki.
Propozycje zmian i ulepszeñ
Wœród propozycji zmian i ulepszeñ oprócz rozwi¹zania problemów
i niedoskona³oœci wymienionych powy¿ej, respondenci wskazali na nastêpuj¹ce
propozycje zmian i ulepszeñ:
Mo¿liwoœæ wspó³redagowania wortalu przez jego u¿ytkowników.
Mo¿liwoœæ komentowania, oceniania treœci wortalu.
Wprowadzenie forum dla u¿ytkowników wortalu.
G
G
G
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G

G

G
G
G

G
G

G
G

G
G
G
G

G
G

Wprowadzenie mo¿liwoœci za³o¿enia w³asnego konta na wortalu, co
umo¿liwia³oby otrzymywanie sprofilowanego newslettera.
Po³¹czenie wortalu z portalami spo³ecznoœciowymi, co da³oby mo¿liwoœæ
udostêpniania treœci lub komentowania, oceniania materia³ów bezpoœrednio
pod ka¿dym artyku³em przy u¿yciu popularnych w Internecie narzêdzi
serwisów spo³ecznoœciowych.
Umieszczenia na wortalu dynamicznych aplikacji – grafiki, ikon, animacji.
Reklamowanie wortalu.
Wprowadzenie intro (informacji pocz¹tkowych, wstêpu), które po pierwszym
klikniêciu t³umaczy cel projektu „Nauka i Postêp”.
Prezentacja osi¹gniêæ naukowych z ca³ej Polski.
Umo¿liwienie nawi¹zywania kontaktów z oœrodkami naukowymi
z ca³ego kraju.
Mo¿liwoœæ proponowania tematu.
Rozszerzenie tematyki wortalu o materia³y z zakresu humanistyki, nauk
spo³ecznych, medycyny, prawa i sportu.
Umieszczanie wiêkszej liczby ciekawostek z ¿ycia codziennego.
Udostêpnienie gier logicznych.
Udostêpnienie ciekawych aplikacji.
Stworzenie mo¿liwoœci skontaktowania siê z twórcami wortalu lub
ekspertami.
Prezentacja sylwetek polskich naukowców.
Zorganizowanie konkursów dla u¿ytkowników wortalu.

5.3.6. Doskonalenie produktu na podstawie wyników
przeprowadzonych badañ
Zespó³ projektowy zapozna³ siê z wynikami przeprowadzonych badañ i na spotkaniach grupy projektowej podj¹³ decyzjê o wdro¿eniu czêœci proponowanych
przez respondentów zmian. Przeprowadzono konsultacje ze specjalistami
z zakresu technologii internetowych, aplikacji mobilnych oraz nowoczesnych
form prezentowania treœci i reklamy w Internecie. Zakres zmian, który zosta³
przez zespó³ projektowany uznany za uzasadniony, zosta³ dostosowany
do mo¿liwoœci ich realizacji w ramach projektu Partnerski Zwi¹zek Nauki i Postêpu z uwzglêdnieniem harmonogramu realizacji projektu oraz prezentacji
i wykonania poszczególnych produktów projektów.
W niniejszym podrozdziale zostan¹ zaprezentowane elementy wortalu, które
uleg³y zmianie. Doskonalenie produktu na podstawie wyników przeprowadzonych
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badañ zosta³o poprzedzone analiz¹ technicznych mo¿liwoœci wdro¿enia
poszczególnych rozwi¹zañ.
W pierwotnej wersji wortalu by³o zaprojektowanych siedem podstawowych
modu³ów. W wersji udoskonalonej prezentacja modu³ów przedstawia siê
w sposób nastêpuj¹cy:
Aktualnoœci – modu³ „Aktualnoœci” zosta³ zamieniony na modu³ „Wiadomoœci”
z piêcioma g³ównymi podkategoriami.
Programy multimedialne – modu³ „Programy multimedialne” zosta³
przemianowany na „Shot Naukowy”.
Programy radiowe – modu³ „Programy radiowe” zosta³ przemianowany
na „Pimp My Mind”.
Czasopismo – modu³ „Czasopismo” zosta³ przemianowany na „Akademickie B+R”.
Sympatia naukowa – modu³ „Sympatia naukowa” zosta³ przeformu³owany
i umieszczony w zestawie stron statycznych.
Niezbêdnik studenta – modu³ „Niezbêdnik studenta” zosta³ usuniêty
z udoskonalonej wersji wortalu.
Archiwum techniki – modu³ „Archiwum techniki” nie uleg³ przekszta³ceniom.
Dodatkowo zosta³y stworzone zupe³nie nowe modu³y:
Wydarzenia – modu³, który zosta³ zaprojektowany jako baza wydarzeñ,
segreguj¹ca materia³y pod³ug czterech g³ównych kategorii.
Bank dziwnych pytañ – modu³, który zapewnia pe³n¹ interakcjê u¿ytkownikom,
dziêki mo¿liwoœci zadawania pytañ, na które odpowiadaj¹ eksperci.
G

G

G

G

G

G

G

G

W grupie stron statycznych wdro¿ono nastêpuj¹ce zmiany:
O wortalu – strona nie uleg³a zmianie, treœæ zosta³a zaktualizowana
i rozbudowana.
PZNP – Partnerski Zwi¹zek Nauki i Postêpu – strona zosta³a przemianowana na stronê „O projekcie”.
AWT – Akcelerator Wiedzy Technicznej – strona nie uleg³a zmianie.
Zamówienia publiczne – strona nie uleg³a zmianie. Strona „Zamówienia
publiczne” jest niewidoczna, gdy nie ma zamieszczonych ¿adnych
nowych informacji.
Kontakt – zosta³ dodany nowy formularz kontaktowy.
Aplikacja mobilna – strona, która umo¿liwia zapoznanie siê z dedykowan¹
aplikacj¹ mobiln¹ stworzon¹ dla wortalu „Nauka i Postêp”.
Czasopismo na iPada – strona, poprzez któr¹ u¿ytkownicy mog¹ pobraæ
specjaln¹ wersjê czasopisma przeznaczaj¹ na platformê iPad.
Wspó³praca z wortalem – strona, która przedstawia mo¿liwoœci wspó³pracy
z wortalem (m.in. tworzenia treœci, nadsy³ania nowych informacji).
G

G

G
G

G
G

G

G
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SZCZEGÓ£OWY OPIS ZMIAN
Zmiany w zakresie systemu zarz¹dzania treœci¹
W zwi¹zku z liczb¹ wprowadzanych zmian oraz rozwojem technologii
internetowych nale¿a³o zmieniæ sposób zarz¹dzania treœci¹ wortalu
naukaipostep.pl. Technologia wytwarzania dodatkowych funkcji w portalach
oraz tempo pojawiania siê nowych narzêdzi wymusi³o na wykonawcach
projektów oraz redaktorach wortalu wdro¿enie systemu zarz¹dzania treœci¹
opartego o rozwi¹zanie platformowe, tj. Wordpress. Jest to darmowy i otwarty
CMS, który zapewnia wortalowi pe³n¹ integracjê z systemami antyspamowymi
oraz mediami spo³ecznoœciowymi.

Zmiany w zakresie nawigacji
Zosta³ zmieniony nag³ówek (header) strony internetowej, w którym
znajduje siê: logo wortalu, przyciski mediów spo³ecznoœciowych, menu górne,
wyszukiwarka oraz zestaw odnoœników do stron statycznych. Rozmieszczenie
poszczególnych elementów zosta³o szczegó³owo przebadane oraz zanalizowane
pod k¹tem u¿ytecznoœci dla koñcowego u¿ytkownika wortalu oraz sposobu
wyeksponowania po¿¹danej treœci przez redakcjê wortalu.
Logo wortalu uleg³o redesignowi – zosta³ usuniêty adres internetowy oraz zosta³
zmieniony krój pisma. Celem tego zabiegu by³o umo¿liwienie poprawnej reprodukcji
znaku na ma³ych materia³ach poligraficznych (np. na ulotkach, gdy wortal bêdzie
obejmowa³ patronaty medialne nad wydarzeniami). W ksi¹¿ce pokazujemy zestawione
ze sob¹ nag³ówki pierwotnej i udoskonalonej wersji wortalu.

Rysunek 5.3.12. Nag³ówek pierwotnej wersji wortalu.
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Zmiany w zakresie mediów spo³ecznoœciowych
Zosta³y równie¿ wprowadzone zmiany w kana³ach mediów spo³ecznoœciowych.
Oprócz portalu Facebook13 i Twitter14 zosta³y dodane kana³y mikroblogu Blip15.
Zrezygnowano z prowadzenia profilu na portalu nk.pl (wczeœniej nasza-klasa.pl), gdy¿
straci³ on na znaczeniu jako istotne medium spo³ecznoœciowe w grupie docelowej
u¿ytkowników wortalu. Zosta³ za³o¿ony kana³ w serwisie YouTube16, na którym
umieszczane s¹ „Shoty Naukowe” oraz filmiki wytworzone w ramach zadania nr 4
projektu. Planowane jest równie¿ uruchomienie profilu na portalu Google Plus, gdy
profile zostan¹ w pe³ni udostêpnione. Bezpoœrednio ze strony g³ównej wortalu mo¿na
przejœæ do profilu na serwisach spo³ecznoœciowych (wszystkie przyciski znajduj¹ siê
na stronie g³ównej). Oprócz tego przy ka¿dej stronie oraz wpisie na wortalu znajduj¹
siê przyciski portali spo³ecznoœciowych (Lubiê to, Wykop, +1, Tweet), które
umo¿liwiaj¹ czytelnikom bezpoœrednie i automatyczne dzielenie siê treœci¹ wortalu na
swoich profilach w mediach spo³ecznoœciowych. Oprócz tego jest równie¿ przycisk
„Share”, za pomoc¹ którego mo¿na udostêpniaæ treœæ poprzez kolejne kilkadziesi¹t
portali. Przyciski te s¹ widoczne na rysunku 5.3.14.

Rysunek 5.3.14. Widok na „przyciski spo³ecznoœciowe”.

Zmiana layoutu ca³ego wortalu i strony g³ównej
W zwi¹zku ze zmian¹ modu³ów oraz ca³oœciowym przebudowaniem
pierwotnej wersji wortalu przeobra¿eniu uleg³a równie¿ szata graficzna wortalu,
która zosta³a odœwie¿ona i unowoczeœniona. Rysunek 5.3.15. prezentuje widok
na ca³¹ stronê g³ówn¹ wortalu.

13
14
15
16

<http://www.facebook.com/NaukaiPostep>.
<http://twitter.com/#!/Nauka_Postep>.
<http://naukaipostep.blip.pl/>.
<http://www.youtube.com/user/PartnerskieZwiazki>
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Zmiany w zakresie prezentacji
informacji o materia³ach
Przy ka¿dym prezentowanym
na wortalu materiale widnieje
w udoskonalonej wersji informacja:
kto tê informacjê zamieœci³ na
wortalu, ile dany wpis mia³ ju¿ ods³on
(wizyt), kiedy zosta³ zamieszczony.
Oprócz tego widaæ równie¿, ile razy
dany wpis zosta³ udostêpniony
poprzez u¿ycie wtyczki „Add this”
(liczba przy pomarañczowym napisie
„Share”). Prezentowana jest równie¿
liczba komentarzy pozostawionych
przy wpisie.
Zmiany w zakresie
komentowania artyku³ów

Rysunek 5.3.15. Widok na stronê g³ówn¹
udoskonalonej wersji wortalu.

Wortal naukaipostep.pl w wersji udoskonalonej korzysta z systemu zarz¹dzania komentarzami
„Disqus”, który jest zintegrowany
z narzêdziem antyspamowym
„Akismet”. Dziêki temu systemowi komentowania mo¿na w efektywny sposób zarz¹dzaæ interakcj¹
z u¿ytkownikami wortalu. Czytelnicy mog¹ komentowaæ artyku³y, podaj¹c jedynie swój e-mail lub loguj¹c
siê poprzez portale spo³ecznoœciowe
(np. Facebook, Twitter, Google).

Zmiany w zakresie oznaczania materia³ów
Ka¿dy materia³ zamieszczany na wortalu (wpis w „Wiadomoœciach”,
odcinki „Shotu Naukowego”, audycje „Pimp My Mind”) s¹ oznaczane tagami
(rodzaj kategorii). Dziêki temu u¿ytkownicy mog¹ poruszaæ siê po wortalu,
przeszukuj¹c jego zasoby wed³ug interesuj¹cych ich tematów. Poprzez
zastosowanie tagów oraz wykorzystanie odpowiednich wtyczek rozszerzaj¹cych
mo¿liwoœci systemu zarz¹dzania treœci¹ Wordpress czytelnicy otrzymuj¹
dodatkowo propozycjê materia³ów, które mog¹ ich zainteresowaæ. Propozycje te
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Rysunek 5.3.16. System Disqus s³u¿¹cy do zarz¹dzania komentarzami na wortalu.

s¹ powi¹zane z materia³em, z którym u¿ytkownik w³aœnie siê zapoznaje: propozycja wyœwietlana jest w sekcji „Powi¹zane materia³y”.

OPIS NOWYCH I ZMIENIONYCH PRODUKTÓW
Bank dziwnych pytañ
Modu³ s³u¿¹cy do zadawania pytañ, na które odpowiedz¹ eksperci znalezieni przez redaktorów wortalu naukaipostep.pl. W opisie „Banku dziwnych pytañ”
mo¿na przeczytaæ:
Jak zadać pytanie?
W bardzo prosty sposób możesz zadać nam pytanie. Wystarczy, że napiszesz je w komentarzu
na dole tej strony. Pamiętaj: znajdować się ma tam tylko pytanie, na które chcesz, abyśmy
odpowiedzieli. Aby utrzymać „Bank dziwnych pytań” na wysokim poziomie, będziemy
moderować tę stronę, ponieważ chcemy, aby stała się dla Was źródłem cennej pomocy.
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Jak i kiedy odpowiemy na Wasze pytania?
Na Wasze pytania postaramy się odpowiedzieć w najbardziej adekwatny sposób. Oznacza
to, że odpowiedź może się pojawić na łamach wortalu, w czasopiśmie „Akademickim B+R”,
w audycji radiowej „Pimp My Mind” lub w programie „Shot Naukowy” realizowanym przez
Telewizję Polską, oddział w Poznaniu. Odpowiednie medium będziemy dobierać do
konkretnego pytania – tak, abyście mieli najlepszą z możliwych odpowiedzi. Oznacza to
również, że odpowiedź pojawi się w najbliższym z możliwym numerów, odcinków, audycji –
w zależności od cyklu wydawniczego.
Kto odpowie na Wasze pytania?
Zadbamy o to, żeby odpowiedzi udzielali najlepsi eksperci w dziedzinie, z której pojawi się
pytanie: jeżeli zapytacie o rzeczy związane ze zdrowym odżywianiem, znajdziemy dla Was
wybitnego technologa żywienia. Zapytacie o nagłośnienie sali – znajdziemy Wam eksperta –
akustyka. Wypróbuj nas i zadaj nam pytanie!

Wydarzenia
Nowy modu³, który s³u¿y prezentacji ró¿nych wydarzeñ organizowanych
w œwiecie naukowym. Modu³ zawiera kalendarz, na którym odpowiednimi kolorami
oznaczane s¹ wydarzenia. Dodatkowo mo¿na przeszukiwaæ wydarzenia wed³ug miast,

Rysunek 5.3.17. Modu³ wydarzenia w udoskonalonej wersji wortalu.
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s³ów kluczowych, rodzajów imprez. Wszystkie wydarzenia podzielone s¹ na
cztery kategorie: konferencje, imprezy i eventy, seminaria i ambienty. Dodatkowo jest
stworzony specjalny formularz kontaktowy, poprzez który organizatorzy wydarzeñ
mog¹ poinformowaæ bezpoœrednio o nich redakcjê wortalu.
Aplikacja mobilna
W ramach projektu „Partnerski Zwi¹zek Nauki i Postêpu” zosta³a stworzona dedykowana aplikacja na urz¹dzenia mobilne,
dziêki czemu mo¿na na bie¿¹co pobieraæ informacje z wortalu naukaipostep.pl: aktualnoœci, wydarzenia, materia³y zamieszczane
na wortalu („Shot Naukowy”, „Pimp My
Mind”, „Akademickie B+R”). Aplikacja
przeznaczona jest na trzy najpopularniejsze
systemy dzia³aj¹ce na urz¹dzeniach mobilnych: Android, iOS oraz Symbian, dziêki
czemu dostêpna jest dla wiêkszoœci u¿ytkowników smartphonów oraz tabletów.
Aplikacja jest darmowa dla u¿ytkowników
i jest dostêpna poprzez wortal „Nauka i Postêp” lub poprzez oficjalne sklepy odnoœnych
systemów na urz¹dzenia mobilne.

Rysunek 5.3.18. Printscreen z aplikacji
na platformê Android.

Czasopisma na platformê iPad
Kwartalnik internetowy „Akademickie B+R” wydawany jest od momentu ruszenia pierwotnej wersji wortalu.
Udoskonalanie produktów po przeprowadzonych badaniach uwzglêdni³o
zmiany technologii prezentacji treœci na
urz¹dzeniach mobilnych. Od numeru
czwartego kwartalnika wychodzi on nie
tylko w formie elektronicznej w pliku
Rysunek 5.3.19. Czasopismo ,,Akademickie
PDF oraz na platformie ISSUU, ale
B+R'' numer czwarty
równie¿ tworzona jest specjalna dedyw wersji na iPada (poziom).
kowana wersja na tablety (na platformê iPad opart¹ o system iOS). Jest to wersja specjalna rozszerzona o dodatkowe
materia³y, multimedialne, galerie zdjêæ oraz dodatkowe teksy. Czasopismo
powstaje w dwóch wersja: pionowej i poziomej – w³¹czenie danej wersji zale¿y od
ustawienia czytnika w d³oniach u¿ytkownika.
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Wiadomoœci
W pierwotnej wersji wortalu wszystkie wiadomoœci, aktualnoœci, ciekawostki
i wywiady by³y umieszczane w jednej kategorii: „Aktualnoœci”. Badania nad
procesami komunikacji oraz rozwój poszczególnych produktów projektu
zamieszczanych na wortalu pokaza³y, i¿ nale¿a³o dokonaæ dok³adniej kategoryzacji
materia³ów ze wzglêdu na ich treœæ. W ten sposób powsta³a zbiorcza kategoria:
„Wiadomoœci”, w ramach której pojawi³o siê (do tej pory) piêæ podkategorii:
„Cz³owiek”, „Przyroda”, „Nauka”, „Technologie”, „Ksi¹¿ki”. U¿ytkownik wortalu
mo¿e wyœwietliæ materia³y ze wszystkich kategorii oraz przefiltrowaæ materia³y
tak, aby by³y pokazane jedynie wpisy z konkretnej kategorii. U³atwia to dotarcie
u¿ytkownikom do interesuj¹cej ich treœci.

Rysunek 5.3.20. Widok na archiwum podkategorii „Przyroda”.

Shot Naukowy
Udoskonalenie materia³ów multimedialnych pt. „Shot Naukowy” oraz zmiany
formu³y (zwiêkszenie liczby samodzielnych czêœci tworz¹cych jeden odcinek „Shotu
Naukowego”) wymusi³o zmianê sposobu organizacji i prezentacji odnoœnych
materia³ów. W udoskonalonej wersji wortalu, w archiwum materia³ów widoczne s¹
odnoœniki do g³ównego materia³u (rozpoczynaj¹cego) dany odcinek. Po klikniêciu nañ
widoczne s¹ miniatury do materia³ów dodatkowych, które „buduj¹” ca³oœæ pojedynczego odcinka. W ten sposób u¿ytkownik mo¿e bezproblemowo przemieszczaæ siê
pomiêdzy ró¿nymi odcinkami (z prawej strony swojego ekranu wyœwietlaj¹
siê dodatkowo „Poprzednie odcinki” u³atwiaj¹ce nawigacjê) oraz materia³ami
dodatkowymi.
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Pimp My Mind
Udoskonalenia audycji radiowych pt. „Pimp
My Mind” spowodowa³o
koniecznoœæ przebudowy
kategoryzowania materia³ów na wortalu. Pos³u¿ono siê tym samym schematem, który wykorzystany zosta³ przy prezentacji
materia³ów multimedialnych pt. „Shot NaukoRysunek 5.3.21. Widok na pojedynczy odcinek
wy” – aby nie mno¿yæ
„Shotu naukowego” na wortalu
liczby niepotrzebnych
nauakipostep.pl
sposobów nawigowania
oraz przemieszczania siê na wortalu. Dlatego te¿ w ramach archiwum audycji
widoczne s¹ jedynie g³ówne audycje, które s¹ emitowane w akademickich
stacjach radiowych. Pojedyncz¹ audycjê mo¿na ods³uchaæ bezpoœrednio na wortalu
lub œci¹gn¹æ plik MP3, który umo¿liwia ods³uchanie materia³u na ka¿dym
przenoœnym odtwarzaczu. Poni¿ej tego znajduj¹ siê dodatki do danej audycji,
natomiast z prawej strony wyœwietlone s¹ linki do poprzednich audycji, co u³atwia
przemieszczanie siê pomiêdzy materia³ami.

Rysunek 5.3.22. Widok na pojedyncz¹ audycjê „Pimp My Mind”
zamieszczon¹ na wortalu nauakipostep.pl

