O ZADANIU
Umowa nr 635/P-DUN/2017
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność
Upowszechniająca Naukę (DUN)
Nazwa zadania: Opracowanie części retrospektywnej (lata 2011–2014)
w aktualizowanej na bieżąco bazie pt. „Bibliografia dorobku naukowego,
publicystycznego i literackiego pracowników UJK oraz afiliowanych publikacji
doktorantów i studentów".
Termin realizacji: 2 styczeń 2017 r. - 31 grudzień 2018 r.
Wykonawca projektu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Biblioteka
Uniwersytecka
Wartość zadania: 116 100, 00zł
Kwota dofinansowania MNiSW (DUN) – 94 000, 00 zł
W ramach zadania powstanie baza 6000 rekordów bibliograficznych rozbudowanych o dane
bibliometryczne.
CEL OGÓLNY
 stworzenie i udostepnienie w internecie źródła informacji o naukowym środowisku
lokalnym.
CELE SZCZEGÓŁOWE
 propagowanie wiedzy o dorobku piśmienniczym (naukowym, literackim i
popularyzatorskim) pracowników UJK oraz innych osób, które poprzez afiliację
wykazują związek z Uczelnią;
 zebranie w jednym zbiorze rozproszonych informacji;
 upublicznienie informacji o polach zainteresowań osób zawodowo związanych z
kieleckim ośrodkiem naukowym o uniwersalnym profilu (nauki humanistyczne, ścisłe,
medyczne);
 udostępnienie linków do wersji elektronicznych publikacji, co znacznie ułatwi i
przyspieszy pracę naukową osobom z ośrodków oddalonych od Kielc oraz z małych
miejscowości;
 udostępnienie informacji o pracownikach poprzez indeks wzorcowy dopełniony o

dane z zakresu kariery zawodowej;
 upublicznienie informacji parametryzacyjnych;
 danie możliwości tworzenia prostych i złożonych analiz bibliometrycznych i
rankingów dla Uczelni, poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz wybranych
pracowników UJK.
REZULTATY
 powstanie bazy liczącej 6000 rekordów bibliograficznych rozbudowanych o dane
bibliometryczne;
 powiększenie ogólnej ilości rekordów pozostających w bazie pt. „Bibliografia dorobku
naukowego, publicystycznego i literackiego pracowników UJK oraz afiliowanych
publikacji doktorantów i studentów".
ZESPÓŁ
Koordynator z a d a n i a – dr Henryk Suchojad
Asystent koordynatora – mgr Karolina Wicha
Opracowanie informacji z Wirtualnej Uczelni i Polskiej Bibliografii
Naukowej (selekcja, weryfikacja, kwerenda bazodanowa) – mgr Radosław
Januszewski, mgr Aldona Majkowska
Gromadzenie informacji i przygotowanie opisów bibliograficznych –
mgr Marta Długosz, mgr Adam Kacak, mgr Ewa Kornecka-Mogielska,
mgr Dorota Śmietańska.
Kwerenda naukowa w prasie lokalnej – dr Mariusz Lubczyński
Wprowadzanie opisów bibliograficznych do bazy Expertus – mgr Andrzej
Antoniak, mgr Anna Klimaszewska, mgr Joanna Nowak

