
NAZWA ZADANIA: Opracowanie części retrospektywnej (lata 2011-2018) w aktualizowanej na 

bieżąco bazie pt. „Bibliografia dorobku naukowego, publicystycznego i literackiego pracowników 

UJK oraz afiliowanych publikacji doktorantów i studentów – kontynuacja (etap II) - zadanie 

finansowane w ramach umowy nr 856/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

 

TERMIN REALIZACJI: 2 stycznia 2019 r. - 31 grudzień 2020 r.  

 

WYKONAWCA PROJEKTU: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Biblioteka 

Uniwersytecka 

 

WARTOŚĆ ZADANIA: 118 450,00 zł 

 
 KWOTA  DOFINANSOWANIA MNISW (DUN) – 103 000,00 zł 

 

W ramach zadania powstanie baza 5000 rekordów bibliograficznych rozbudowanych o dane 

bibliometryczne.  

 

Zadanie jest kontynuacją realizowanego projektu w latach 2017 - 2018. I etap otrzymał dofinansowanie 

z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę. 

 

 

CEL OGÓLNY 

 

Stworzenie i udostępnienie w Internecie cennego źródła informacji o naukowym środowisku lokalnym. 
 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
 

 Propagowanie wiedzy o dorobku piśmienniczym (naukowym, literackim i popularyzatorskim) 

pracowników UJK oraz innych osób, które poprzez afilicję wykazują związek z Uczelnią (np. 

doktoranci). 

 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 (tj. tytuł naukowy i stanowisko, lata pracy w UJK oraz linki do 

osobistych stron WWW). 

 Upublicznienie informacji parametryzacyjnych, tj. danie możliwości tworzenia prostych  

http://www.ujk.edu.pl/
http://www.ujk.edu.pl/
http://www.ujk.edu.pl/


i złożonych analiz bibliometrycznych i rankingów dla Uczelni, poszczególnych jednostek 

organizacyjnych oraz wybranych pracowników UJK. 

 Rozbudowa bazy do tworzenia tematycznych zestawień bibliograficznych z możliwością 

wydruku. 

 

REZULTATY 

 

 Powstanie bazy liczącej 5000 rekordów bibliograficznych rozbudowanych o dane 

bibliometryczne oraz hiperłącza do dokumentów online. 

 Powiększenie ogólnej ilości rekordów pozostających w bazie pt. „Bibliografia dorobku 

naukowego, publicystycznego i literackiego pracowników UJK oraz afiliowanych publikacji 

doktorantów i studentów". 

 
ETAPY ZADANIA 

 

Zadanie składa się z 3 etapów, które są realizowane równolegle.  
 
Etap pierwszy: selekcja 
 
Selekcja opisów zgłoszonych do Wirtualnej Uczelni (2012–2014) a nie wprowadzonych jeszcze do bazy 

”Bibliografia dorobku” – kontynuacja pracy z plikami Excela pozostałymi z realizacji Projektu w latach 

2017–2018.  Przygotowane zestawienia zostana przekazane osobą realizującym etap drugi zadania. 

Pozyskanie z Wirtualnej Uczelni wykazów publikacji pracowników za lata 2015–2018 (cała Uczelnia – 

wydziały kieleckie i zamiejscowe w Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu), a następnie selekcja 

(eliminacja opisów wielokrotnych i już zarejestrowanych w „Bibliografii dorobku”) oraz dostosowanie 

układu opisów w tabelach Excela do dalszej pracy, np. poprawne szeregowanie artykułów w pracach 

zbiorowych i czasopismach.  Przygotowane zestawienia zostana przekazane osobom realizującym etap 

drugi zadania. 
 

Etap drugi: kwerenda naukowa 
 
Według danych otrzymanych w plikach Excela sprawdzenie w katalogach Biblioteki Uniwersyteckiej 

oraz wybranie publikacji spełniających kryteria i skierowanie ich do opracowania w bazie Expertus. 

Wykonanie kwerendy naukowej we wszystkich dostępnych źródłach oraz realizacja prac związanych 

z pozyskaniem i akcesją brakujących w Bibliotece Uniwersyteckiej publikacji pracowników UJK.  

Wykonanie kwerendy naukowej (w prasie lokalnej i regionalnej oraz we wskazanych bazach 

bibliograficznych i pełnotekstowych), której celem będzie wyszukanie niezarejestrowanych  

w Wirtualnej Uczelni i bazie Expertus publikacji pracowników UJK, m.in. prace publicystyczne, 

popularnonaukowe, wywiady, recenzje, prace literackie. 
 
Etap trzeci: wprowadzanie opisów bibliograficznych 

 

Wprowadzanie 5 000 przygotowanych opisów bibliograficznych do bazy oraz stała kontrola 

kompletności danych we wzorcowym indeksie osobowym – praca w bazie bibliograficznej Expertus. 

Opracowanie z autopsji i na podstawie dostępnych źródeł (m.in. baz pełnotekstowych) materiałów 



zgłoszonych/dostarczonych w etapie pierwszym  oraz drugim, wprowadzenie do bazy „Bibliografii 

dorobku” rekordów zawierających opisy wszystkich rodzajów dokumentów wraz z hiperłączem i DOI 

dla takich, które dostępne są online, a także parametryzacja wg aktualnych zaleceń MNiSW. 

 

ZESPÓŁ 

 

Kierownik naukowy – mgr Karolina Wicha 

Selekcja – mgr Andrzej Antoniak 

Kwerenda naukowa – mgr Justyna Adamczyk, mgr Anna Łojek, mgr Ewa Kornecka-Mogielska  

Wprowadzanie rekordów bibliograficznych do bazy – mgr Marta Długosz, mgr Katarzyna Król-

Golda, mgr Joanna Nowak, dr Tomasz Wójcik 

 

 

 
Zadanie finansowane w ramach umowy nr 856/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

 

 

 


