
 



Społeczeństwo Informacyjne 

Zeszyt 1 – Wolumin 1 - 2017 

Strona | 1 

1 Spis treści. 

2 Wstęp. 

  

3 Drapieżne wydawnictwa polują na autorów. 

6 Praca w społeczeństwie informacyjnym. Czym jest coworking i dla kogo ma sens? 

9 Głos – ikona akustyczna człowieka. 

11 Godzina przed szkoleniem. O czym powinien pamiętać trener? 

14 Śledzenie, wizualizacja oraz ocena dorobku naukowego z wykorzystaniem bazy Scopus. 

28 Budowanie zapytania wyszukiwawczego w naukowych bazach danych. 

  

42 Informacje o czasopiśmie „Społeczeństwo Informacyjne” 

43 Współpraca. 

  



Społeczeństwo Informacyjne 

Zeszyt 1 – Wolumin 1 - 2017 

 
 

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym zeszytem kwartalnika „Społeczeństwo 

Informacyjne”. Przygotowaliśmy dla Państwa sześć publikacji. Pierwsza z nich opisuje praktyki 

nieuczciwych wydawnictw, polegające na chytrym wykorzystywaniu nowoczesnego modelu ogłaszania 

prac naukowych na zasadzie otwartego dostępu, szkodząc tym samym autorom oraz środowisku 

naukowemu. Druga publikacja ma na celu przybliżenie nowoczesnych, współdzielonych miejsc pracy, 

jako alternatywy dla tradycyjnych przestrzeni biurowych. Kolejne dwie prace mają charakter 

poradnikowy i skierowane są do osób zajmujących się występami publicznymi. Felieton Pani Izabeli 

Drobotowicz-Orkisz zwraca uwagę na to, jak postrzeganie samego siebie wpływa na pracę głosem, 

co przekłada się na odbiór słuchacza i relacje międzyludzkie. Następna praca odpowiada na pytanie, 

jak należy przygotować się do szkolenia – jednej z form wystąpienia publicznego. Ostatnie dwie prace 

to obszerne materiały edukacyjne, poświęcone naukowym bazom danych. Pierwsza z nich opisuje 

śledzenie oraz ocenę dorobku naukowego na podstawie bazy Scopus. Ostatnia praca ma na celu 

wprowadzenie do zagadnienia budowania zapytania wyszukiwawczego, na przykładzie trzech 

popularnych medycznych baz danych. Zapraszamy do lektury. 
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Krzysztof Włodarczyk 

 

 

Drapieżne wydawnictwa polują na autorów. 

 

Od paru lat można zaobserwować wysyp wydawnictw, których kontrowersyjna działalność 

wywołuje wiele dyskusji w naukowej części Internetu. Wydawnictwa te charakteryzują się sporym 

tematycznie zakresem tytułów czasopism, uproszczonymi procedurami recenzowania oraz 

pobieraniem opłat za publikację na zasadzie open access. Towarzyszy im długa lista mniej lub 

bardziej naukowych instytucji, które indeksują w swoich bazach prace zamieszczane na łamach 

czasopism takiego wydawcy, a czasami także deklaracja na stronie czasopisma o wysokiej wartości 

wskaźnika impact factor (*) – często oznaczonego gwiazdką. 

Gwiazdka umieszczona przy deklarowanej wartości IF powinna wzbudzić pierwszą wątpliwość. 

Na stronie czasopisma może znaleźć się odniesienie z informacją, że jest to wartość nieoficjalna, którą 

wydawnictwo samodzielnie obliczyło na podstawie cytowań (np. z Google Scholar). Redakcja może 

powoływać się także na instytucje, które wyliczają wskaźniki o łudząco podobnej nazwie, np. universal 

impact factor, general impact factor czy real-time impact factor. Jedynym źródłem informacji 

o oryginalnym wskaźniku impact factor jest tzw. lista filadelfijska. Wartość wskaźnika można sprawdzić 

w bazie Web of Science, po przejściu do zakładki Journal Citation Reports. Jeżeli dane czasopismo nie 

znajduje się na tej liście, to znaczy, że nie m-a ustalonej wartości impact factor. Niezależnie 

od deklarowanej wartości na stronie czasopisma punktacja za publikację nie zostanie uwzględniona 

przez poważne biblioteki naukowe wydające analizy bibliometryczne. 

Praktyka podawania wartości wskaźnika o nazwie łudząco podobnej do impact factor może mieć 

na celu wprowadzenie potencjalnego autora w błąd. Wydawca zachęca w ten sposób do publikacji 

na łamach czasopisma, otrzymując korzyść w postaci opłaty publikacyjnej. 

Jednym z warunków uznania czasopisma za naukowe jest praktyka recenzowania prac przed ich 

publikacją. Drapieżnych wydawców cechuje bardzo uproszczony sposób recenzowania publikacji lub 

w ogóle jego brak. Dumnie wymieniony na stronie czasopisma zespół recenzentów może składać się 

ze znanych w środowisku naukowym nazwisk, co ma na celu wzbudzenie zaufania potencjalnego 

autora. W rzeczywistości może chodzić o znanego naukowca, który nie ma świadomości, że jest 
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recenzentem danego czasopisma. Pojawiają się nawet przypadki, kiedy wymieniona z imienia i 

nazwiska osoba nie może doprosić się, aby wydawnictwo przestało posługiwać się jej wizerunkiem [1]. 

Powstało wiele badań demaskujących fikcję procesu recenzenckiego oraz brak standardów wielu 

czasopism przedstawiających się jako naukowe. Jedno z nich zostało opublikowane na łamach 

czasopisma „Science” [2]. Autor publikacji przeprowadził badanie polegające na wysłaniu specjalnie 

przygotowanej pracy do 304 czasopism naukowych pobierających opłatę za publikację na zasadzie 

open access. Przygotowana praca zawierała nieprawdziwe dane oraz wiele elementarnych błędów, 

które powinny od razu zostać wyłapane na etapie recenzji. Publikacja została zaakceptowana przez 

ponad połowę czasopism. 

Over the past 10 months, I have submitted 304 versions of the wonder drug paper to open-access 

journals. More than half of the journals accepted the paper, failing to notice its fatal flaws. Beyond 

that headline result, the data from this sting operation reveal the contours of an emerging Wild 

West in academic publishing. – John Bohannon 

Podobne badanie przeprowadził zespół polskich naukowców, zostało ono opublikowane na łamach 

czasopisma „Nature” [3]. Celem badania było sprawdzenie, ile redakcji czasopism naukowych przyjmie 

do zespołu nieistniejącego naukowca o zmyślonym dorobku. Badaniem objęto grupę 360 redakcji 

czasopism, z czego 48 zaakceptowało kandydaturę. Co więcej, jak zauważa Emanuel Kulczycki, jeden 

z autorów badania, wymyślona postać zaczęła żyć własnym życiem, stając się redaktorem czasopism, 

do których swojej kandydatury nawet nie zgłaszała [4]. 

Wydawnictwa stosujące ww. praktyki określane są w anglojęzycznym środowisku naukowym jako 

predatory publishers, czyli drapieżni wydawcy. Żerują oni na modelu finansowania czasopism 

publikujących na zasadzie otwartego dostępu, który jest bardzo korzystny dla autorów. Dzieje się tak, 

ponieważ otwarta publikacja ma większą szansę na dotarcie do szerszego grona odbiorców niż 

w tradycyjnym modelu dystrybucji czasopism naukowych, w którym dostęp do czasopisma zapewnia 

najczęściej biblioteka naukowa na zasadzie prenumeraty. Większe grono odbiorców publikacji 

przekłada się na potencjalnie większą liczbę jej cytowań. Redakcja otwartego czasopisma utrzymuje 

się z opłat pobieranych za publikację, dlatego drapieżnym wydawcom zależy na publikowaniu 

jak największej liczby prac, z pominięciem standardów, przez które potencjalna publikacja mogłaby 

zostać odrzucona. 
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Krucjatę przeciw nieuczciwym wydawcom prowadził Jeffrey Baell, bibliotekarz z University of Colorado 

w Denver. Profesor Baell na łamach prowadzonego bloga skutecznie demaskował nieuczciwe praktyki 

poszczególnych wydawnictw i redakcji czasopism, nie bał się wskazywać konkretnych tytułów 

i podawać nazwisk. Na jego blogu można było znaleźć stale aktualizowaną listę wydawców, przy 

współpracy z którymi należy zachować ostrożność. Na początku 2017 r. Jeffrey Baell w niejasnych 

okolicznościach zaprzestał walki z nieuczciwymi wydawcami. Kopię prowadzonej przez niego listy 

można jeszcze odnaleźć w sieci. 

Reasumując, przed podjęciem decyzji o wysłaniu pracy do nieznanego czasopisma warto upewnić się, 

czy informacje zawarte na stronie internetowej są prawdziwe. Warto potwierdzić wysokość wskaźnika 

impact factor albo zwrócić się do akademickiej biblioteki naukowej z prośbą o jego sprawdzenie. Na 

pewno nie zaszkodzi też poszukać informacji o czasopiśmie w sieci – często można natrafić na 

interesującą dyskusję. 
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Informacja o autorze: 

 

Krzysztof Włodarczyk: informatyk, grafik oraz bibliotekarz specjalizujący się w naukowej 

informacji medycznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się problematyką 

bibliografii zespołów osobowych oraz metodami oceny dorobku publikacyjnego. Ze względu na 

wykształcenie techniczne zajmuje się różnymi aspektami automatyzacji procesów bibliotecznych, 

w szczególności oprogramowaniem do zarządzania bibliografią osobową oraz instytucjonalną. 

Prowadzi szkolenia z naukowych baz danych. Redaktor czasopisma „Społeczeństwo Informacyjne” 

oraz serwisu „Informacja Naukowa”. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w projektowaniu stron 

internetowych. W życiu kieruje się wartościami chrześcijańskimi. 
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Michał Misztal 

Dyrektor Growth 

BusinessLink i AIP Warszawa 

 

 

Praca w społeczeństwie informacyjnym. Czym jest coworking i dla kogo ma sens? 

Kamienica, mieszkanie, przestrzeń w biurowcu, a może cowork? Na to pytanie musi odpowiedzieć 

sobie każdy, kto zamierza założyć działalność gospodarczą lub pracuje jako freelancer. Zalety i wady 

korzystania z tradycyjnych przestrzeni do pracy są dobrze znane – pytanie jednak, kto i dlaczego 

powinien poważnie rozważyć pracę w coworku. 

Coworking jest tym dla biur, czym Veturilo dla rowerów, Uber dla pasażerów i Airbnb dla 

podróżujących. To kolejny świetny przykład ekonomii współdzielenia, za pomocą której za 

niewielkie pieniądze początkujący przedsiębiorca może mieć dostęp do pięknego i w pełni 

wyposażonego biura w eleganckim wieżowcu. Coś, co kiedyś zarezerwowane było jedynie dla 

największych biznesów, teraz jest dostępne dla wszystkich. Coworking to nic innego jak wspólna 

przestrzeń, w której biurko obok biurka (lub w opcji premium – biuro obok biura) zajmują różni 

przedsiębiorcy i pracują nad rozwojem swoich firm. Mogą porozmawiać, skorzystać z kuchni lub 

po prostu założyć słuchawki i oddać się obowiązkom wymagającym skupienia. 

Rozróżniamy trzy główne obszary w przestrzeniach coworkingowych. Pierwszym jest standardowy 

hotdesk – czyli biurko, które każdy może zająć i które nie jest do nikogo przypisane. Po zakończeniu 

pracy zabieramy swoje rzeczy i wychodzimy, a kolejnego dnia możemy wybrać inne miejsce. 

Następnym obszarem jest miejsce przy biurku zarezerwowane dla konkretnej osoby – zawsze można 

zostawić sprzęt, a miejsce będzie czekać na swojego prawowitego właściciela. Rozwiązaniem 

gwarantującym największą intymność są prywatne biura, najczęściej dla 2 do 6 osób. To wszystko 

współgra ze sobą, dając dynamiczną mieszankę gwarantującą najlepsze warunki do pracy. 

Im mniej na Twojej głowie, tym lepiej 

Coworking ma także bardzo istotną przewagę nad normalnym biurem – nie musisz sprzątać, dbać 

o rachunki za prąd, Internet czy o to, żeby w Twoim ekspresie (o ile go kupiłeś) zawsze były kawa 

i mleko. Wielokrotnie także usługi asystenckie masz w cenie. Pracownik recepcji przyprowadzi do 
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Ciebie Twojego gościa, zaproponuje kawę lub herbatę, a kiedy pędzisz na pilne spotkanie i jesteś już 

spóźniony, zamówi dla Ciebie taksówkę. 

Klient z Internetu czy z offline’u? 

Częstym błędem popełnianym przez młode firmy jest pokładanie zbyt wielkiej ufności w klientów 

pozyskanych przez Internet. Niestety stworzenie strony internetowej nie jest gwarancją mnogości 

zleceń. Młodzi biznesmeni, którzy sami są wizytówką swojej firmy, powinni podejmować działania 

zmierzające do pozyskiwania klientów bezpośrednio (zwłaszcza jeżeli działają w sektorze B2B). Nie ma 

więc lepszego miejsca do pracy niż w otoczeniu innych firm będących potencjalnymi klientami. Patrząc 

na działanie Business Linków, które stanowią największą sieć przestrzeni biurowej i coworkingowej 

w tej części Europy, widać ewidentnie, że kuchnia to najlepsze miejsce do poznawania się 

i rozpoczynania rozmów o interesach. Porównać to można do imprez z czasów studiów – ile z nich 

zawsze kończyło się właśnie w kuchni… 

Coworkingi to także świetne miejsce na znalezienie odpowiedzi na wiele nurtujących pytań 

o charakterze biznesowym. Jak radzić sobie z brakiem płatności, jakie są problemy z importem 

z danego kraju, jak bezpiecznie optymalizować rozwiązania podatkowe – wielokrotnie słyszałem, jak 

o tych kwestiach rozmawiają członkowie społeczności Business Linków, dzieląc się wiedzą i pomagając 

sobie nawzajem. 

Komu nie polecam coworkingu? 

Jedno jest pewne: będzie się działo. Znajomi, którzy będą zaczepiali Cię na korytarzu, społeczność, 

która dobrze się zna, litry wypitej kawy i wiele szkoleń oraz spotkań networkinowych – wszystko to na 

pewno będzie codziennością. Jeżeli więc musisz skupić się przez cały czas na swojej pracy, potrzebujesz 

ciszy i spokoju, to być może warto rozważyć inne rozwiązanie, np. serwisowane biuro prywatne, które 

da Ci elastyczność. Gdy będziesz potrzebował ciszy, znajdziesz ją u siebie. Gdy zechcesz otoczyć się 

ludźmi, wystarczy, że przekroczysz próg swojego biura. Przestrzenie coworkingowe nie najlepiej 

sprawdzają się w przypadku firm, których główny biznes opiera się na licznych rozmowach 

telefonicznych typu call center, windykacja itp. Po pierwsze mogą one być uciążliwe dla pozostałych 

osób pracujących, po drugie znacznie trudniej wtedy spełnić wymagania dotyczące należytej ochrony 

danych osobowych. 
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Coworking a urząd skarbowy 

W myśl nowelizacji przepisów ustawy o rejestracji podatników VAT kontrolerzy skarbowi udają się 

niekiedy na oględziny miejsca rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli decydujecie się na rejestrację 

we własnym mieszkaniu, narażacie się na ryzyko wizyty niezapowiedzianego gościa, który będzie chciał 

potwierdzić Wasze istnienie i realność miejsca rejestracji firmy. Służyć to ma eliminacjom wyłudzeń 

w podatku VAT, wielokrotnie jednak uderza w tempo rejestracji nowego podatnika. Korzystając z usług 

coworkingów, można zarejestrować biuro pod wirtualnym adresem, który fizycznie istnieje, co 

umożliwia dokonanie należytej kontroli z urzędu. W takiej sytuacji kontroler sprawdzi właśnie cowork, 

a od firmy oczekiwać będzie umowy, która upoważnia do dokonania wpisów do właściwych rejestrów. 

A co z kosztami? 

Standardowy coworking najczęściej wychodzi taniej niż wynajmowanie własnego biura i wychodzi 

zwykle drożej niż wykorzystywanie do tego celu własnego mieszkania. Na rynku warszawskim 

coworkingi oscylują w granicach 600 zł netto miesięcznie, gwarantując za tę cenę wiele udogodnień. 

Na członkostwo w coworkingu warto się także zdecydować, patrząc na niego przez pryzmat możliwości 

pozyskiwania zleceń i klientów. Wielokrotnie zdarza się tak, że koszt rocznego coworkingu może 

zwrócić się po pozyskaniu tą metodą jednego czy dwóch klientów. Oprócz kosztów biura możemy więc 

uwzględnić również koszty związane ze sprzedażą. 

Informacja o autorze: 

 

Mgr Michał Misztal jest trenerem i ekspertem w dziedzinie przedsiębiorczości i start-upów. 

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Doświadczenie zdobywał przez wiele lat jako 

dyrektor w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości i Business Linku, gdzie pomógł w 

rozwoju ponad pięciuset firmom. Wykładowca Uczelni Łazarskiego. 
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Izabela Drobotowicz-Orkisz 

Dyrektor Teatru Hagiograf 

 

 

Głos - ikona akustyczna człowieka. 

 

Niedawno byłam na pięknym koncercie. Ośmioro śpiewaków stało w kręgu, twarzami do środka. 

Wnętrze było cudowne, aranżacja, śpiew – wspaniałe. W pewnym momencie moją uwagę, a raczej 

„fachowe oko” zaczął przykuwać Wykonawca stojący do mnie profilem, widoczny w całej sylwetce. 

Ciągle przenosił ciężar ciała, do przodu – do tyłu, wyciągał ręce do pulpitu, jednym słowem, mimo 

że robił to wolno, to wciąż przesuwał środek ciężkości. Skutek? Mimo ładnego śpiewu dla mnie 

widoczne kłopoty z oddechem, gospodarowaniem powietrzem i stresem. Zapewne wykorzystanie 

tylko częściowo swego potencjału głosowego… Męczyłam się, jeśli patrzyłam. Uwaga fachowa: 

pewne stanie, ustabilizowana i wyprostowana sylwetka są podstawą dobrej fonacji czyli 

wytwarzania głosu. 

Zauważyliście Państwo, że latem lepiej i swobodniej mówimy? Lepiej posługujemy się głosem, jesteśmy 

bardziej skłonni do eksperymentowania z nim? Nie próbowaliście? Szkoda. Spróbujcie jeszcze uwolnić 

swój głos przez radosne nawoływanie w wolnej przestrzeni. Tylko nie płoszcie ptasząt… Aby poprawić 

pracę głosem – przyglądajcie się Państwo zdrowym, radosnym dzieciom poniżej 5 roku życia… One 

krzyczą, wołają cały dzień – bez chrypki. To znaczy, że prawidłowo emitują głos, mają naturalną fonację. 

Spróbujcie odwzorować to u siebie. I uważajcie na klimatyzację! 

Jestem zawodową aktorką i, prócz pracy scenicznej, od niemal 30 lat uczę posługiwania się głosem 

i przygotowuję bardzo różne osoby do wystąpień publicznych. Pracuję własną autorską metodą, 

opierającą się na trzech filarach: warsztacie aktorskim, personalizmie i logoterapii Viktora Frankla - z tej 

szkoły psychoterapii uzyskałam certyfikat. Stale uzupełniam swoją wiedzę z różnych dziedzin, aby móc 

lepiej służyć pomocą tym, dla których prowadzę szkolenia. Są to osoby w bardzo różnym wieku - od 

gimnazjalistów po nestorów, a także różnych profesji – od nauczycieli, przez kleryków do 

biznesmenów. Szerokie pole doświadczeń dają mi również warsztaty ze studentami. 
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Wielu ludzi myśli, że głos zależy od zdrowia tzw. gardła. Tymczasem to jak mówimy jest zależne od 

wszystkich trzech sfer osoby ludzkiej: fizycznej, psychicznej i duchowej. Najlepiej to syntetyzuje 

zdanie zaczerpnięte z pism mistyka chrześcijańskiego wschodu, Pawła Floreńskiego: „Głos to ikona 

akustyczna człowieka”. Brzmienie, dykcja, tempo mówienia, siła, intonacja, pauzy to cechy, dzięki 

którym można się wiele dowiedzieć o danym człowieku. 

Na nasz wizerunek osobisty rzutuje to, jak odpowiadamy sobie na pytanie: kim jestem. Nie wydaje mi 

się słuszne tzw. budowanie wizerunku osobistego. Tak budować można strategię firmy. Człowiek 

natomiast musi stale poznawać prawdę o sobie. Aby być wiarygodnym, musi utrzymywać 

jednoznaczność poglądów i zachowań. Sposób posługiwania się głosem jest niewątpliwie 

najważniejszym czynnikiem w powstawaniu dobrych relacji międzyludzkich. Ale o tym już w następnym 

artykule. 

Informacja o autorze: 

 

Mgr Izabela Drobotowicz-Orkisz jest aktorką, producentem, scenarzystą oraz reżyserem. 

Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Prowadzi 

autorskie kursy w tematyce pracy głosem i wizerunku osobistego. Wykłada przedmioty z dziedziny 

kultury żywego słowa i autoprezentacji na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 

Szkoli grona nauczycielskie z ramienia Małopolskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli oraz Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji. Jest członkiem fundacji naukowej 

Instytut Karola Wojtyły. Od 20 lat prowadzi w Krakowie teatr słowa, który kontynuuje linię Teatru 

Rapsodycznego – Teatr Hagiograf. Redaktor czasopisma „Społeczeństwo Informacyjne”. 
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Miłka Włodarczyk 

 

 

Godzina przed szkoleniem. O czym powinien pamiętać trener? 

 

Brak przygotowania jest przygotowaniem niepowodzenia. Te słowa, usłyszane na kursie 

trenerskim, mocno zapadły mi w pamięć. Moje późniejsze doświadczenie zawodowe potwierdziło 

ich prawdziwość. Zauważyłam, że nawet jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy lub nieprzewidziane 

sytuacje, to dobrze przygotowany trener potrafi uratować szkolenie, a nawet więcej – umie 

poprowadzić je tak, że uczestnicy nie odczują tych komplikacji. Co wobec tego należy zrobić, aby 

dobrze przygotować się do szkolenia? 

Przygotowanie szkolenia to proces złożony i wielowątkowy. Zaczyna się zawsze od określenia tematyki 

oraz rozpoznania potrzeb uczestników. Potem następuje merytoryczne przygotowanie treści 

i opracowanie ewentualnych ćwiczeń oraz tematów dyskusji. Ważnym elementem jest też zazwyczaj 

przygotowanie prezentacji. Należy zadbać o materiały edukacyjne i odpowiednie akcesoria do zadań 

dla uczestników. Trzeba również zorganizować miejsce i ustalić termin szkolenia. Jednakże sprawy 

merytoryczne i techniczne to nie wszystko. Jest jeszcze kwestia osobistego przygotowania trenera. 

Mam na myśli takie rzeczy, jak opanowanie materiału, a także technika prezentacji – np. ruch 

sceniczny, praca głosem, czyli, ogólnie mówiąc, sposób zaprezentowania przekazywanej wiedzy.  

Każdy z wyżej opisanych aspektów jest bardzo ważny i będzie tematem kolejnych publikacji. Natomiast 

w niniejszym artykule zostanie opisany finalny etap przygotowań, czyli to, o czym powinien pamiętać 

trener tuż przed rozpoczęciem zajęć. 

Dobrą praktyką jest przybycie na szkolenie odpowiednio wcześnie. Oczywiście jeśli sala lub aula 

jest stałym miejscem pracy trenera, to prawdopodobnie wystarczy kwadrans, aby się przygotować. 

Natomiast jeśli mamy prowadzić zajęcia w nowym lub słabo znanym miejscu, to należałoby przybyć 

na szkolenie z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem. 

Warto zacząć od podłączenia i sprawdzenia wszelkich sprzętów. Może się bowiem okazać, że będzie 

potrzebna pomoc kogoś z obsługi technicznej. W takiej sytuacji ten etap przygotowań może się 

wydłużyć. Jeśli zostawimy te sprawy na koniec, ryzykujemy, że szkolenie rozpocznie się z opóźnieniem. 

Wobec powyższego na początku podłączamy komputer, rzutnik i inne potrzebne sprzęty. Dobrze mieć 

ze sobą, na wszelki wypadek, dodatkowy przedłużacz. Testujemy działanie głośników i pilotów. 
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Sprawdzamy, czy nasza prezentacja otwiera się i wyświetla bez problemu. Jeśli korzystamy ze sprzętu 

będącego na wyposażeniu sali, to należy uzyskać hasła dostępu, dowiedzieć się, czy jest Internet (o ile 

go potrzebujemy), dopytać, który pilot do czego służy i jak się z niego korzysta, i je przetestować. Warto 

sprawdzić również takie szczegóły, jak rozmieszczenie włączników światła, obsługa klimatyzacji, 

otwieranie okien, opuszczanie żaluzji. Zdarza się, że te niepozorne drobiazgi potrafią w trakcie 

szkolenia mocno rozproszyć uwagę trenera i uczestników. Kolejnym punktem jest przygotowanie sali. 

Jeśli istnieje możliwość przestawiania stolików i krzeseł, to warto się zastanowić, który układ będzie 

najlepiej pasował do charakteru zajęć i liczby uczestników. Najpopularniejszym i najczęściej 

rekomendowanym przez trenerów ustawieniem jest tzw. podkówka. Zapewnia ona najlepszy kontakt 

zarówno na linii trener – uczestnicy, jak i między samymi uczestnikami. Drugim często stosowanym 

układem, szczególnie przy dużej liczbie osób, jest tradycyjne ustawienie stolików – jak w szkolnej klasie 

lub na auli. Należałoby się też upewnić, czy przy wybranym ustawieniu każdy z uczestników będzie miał 

wystarczająco dobrą widoczność. 

Następna rzecz to rozłożenie i uporządkowanie akcesoriów oraz wszelkich pomocy naukowych, a także 

gadżetów i materiałów dla uczestników. Warto, żeby trener miał własny przybornik z takimi rzeczami, 

jak: flamastry, markery, długopisy, kartki, taśma klejąca, nożyczki, karteczki samoprzylepne, specjalne 

rzepy lub masa do przymocowywania plansz na ścianie itp. Przed szkoleniem należy ułożyć akcesoria 

tak, aby mieć do nich swobodny dostęp. Jeśli zaś chodzi o materiały dla uczestników, to przygotujmy 

je w taki sposób i w takiej kolejności, aby ich rozdawanie w trakcie szkolenia przebiegało sprawnie. 

Kiedy wszystko jest przygotowane, to dobry moment dla trenera na przećwiczenie ruchu scenicznego 

i oswojenie się z salą pod tym kątem. Należy zapamiętać, gdzie znajdują się newralgiczne punkty, 

na przykład schodki lub leżące luzem przewody (które można tymczasowo zabezpieczyć, mocując 

je szeroką taśmą klejącą do podłogi). Istnieje niepisana zasada, że trener nie powinien odwracać się 

plecami do słuchaczy (chyba że ma to uzasadnienie merytoryczne). Tak więc prowadzący szkolenie 

powinien na tyle znać salę, aby wszelkie przeszkody pokonywać tyłem lub bokiem. Dzięki temu jego 

uwaga cały czas pozostaje skupiona na uczestnikach. Przy dobrze przećwiczonym ruchu scenicznym 

wygląda to naturalnie i profesjonalnie. 

Oswajając się z salą, należy znaleźć swoje wygodne terytorium, tak aby mieć dobry kontakt 

z uczestnikami, a jednocześnie móc płynnie przemieszczać się np. do flipcharta, laptopa czy materiałów 

edukacyjnych. Wszystkie potrzebne rzeczy powinny być na wyciągnięcie ręki, żeby podczas szkolenia 

uniknąć nerwowego szukania flamastrów, pilota lub innych akcesoriów. Warto również pamiętać 

o tym, żeby postawić na swoim biurku szklankę i butelkę z wodą. 
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Ostatnia wskazówka dla trenera tuż przed rozpoczęciem szkolenia brzmi: „Poczuj się dobrze!”. Jest to 

bowiem moment, kiedy warto spojrzeć w lusterko, sprawdzić, czy fryzura, makijaż lub jakaś część 

garderoby nie wymaga poprawki, a następnie uśmiechnąć się, wyciszyć i rozluźnić, aby z dobrym 

nastawieniem i pogodnym wyrazem twarzy przywitać uczestników. 

Informacja o autorze: 

Mgr inż. Miłka Włodarczyk jest szkoleniowcem z naturalnym talentem do przekazywania wiedzy. 

Absolwentka prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzania i inżynierii produkcji w 

Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Doświadczenie trenerskie zdobywała 

w międzynarodowej korporacji, prowadząc szkolenia z merchandisingu oraz polityki cenowej dla 

przedsiębiorców. Związana z branżą e-commerce, ma doświadczenie w marketingu internetowym 

oraz procesie tworzenia i wdrażania własnych marek produktów i usług. Współpracuje 

z wydawnictwem Elsevier w zakresie szkoleń z naukowych baz danych (ClinicalKey). Interesuje się 

zagadnieniami związanymi z warsztatem pracy trenera, organizacją i prowadzeniem szkoleń, 

metodyką nauczania w teorii i praktyce. Redaktor czasopisma „Społeczeństwo Informacyjne”. 
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Z pomocą Kiry Cooper, Susannah Beatty-Tucker oraz Rachel McCullough, Elsevier 

 

 

Śledzenie, wizualizacja oraz ocena dorobku naukowego z wykorzystaniem bazy Scopus. 

 

Śledzenie oraz raportowanie dorobku naukowego jest chlebem powszednim dla wielu specjalistów 

informacji naukowej oraz dla naukowców na całym świecie. Niezależnie od tego, czy informacje 

o dorobku są wymagane przez władze uczelni, czy są częścią oceny okresowej czy też stanowią 

załącznik do wniosku grantowego, muszą one być aktualne i jak najpełniej oddawać stan 

rzeczywisty. Tworzenie raportów dorobku naukowego oraz ich analiza może być zadaniem 

trudnym, czasochłonnym i nużącym. Niemniej jednak są dostępne narzędzia oraz bazy danych, 

które to zadanie znacznie ułatwiają. Niniejszy artykuł przedstawia bazę Scopus jako jedno 

z dostępnych źródeł danych, a także omawia dostępne w niej liczne narzędzia do wizualizacji oraz 

śledzenia dorobku, które dają specjalistom informacji naukowej, naukowcom i władzom 

możliwość spojrzenia na dorobek naukowy danej osoby w sposób całościowy i w oparciu 

o najbardziej aktualne dane. 

1. Wstęp 

W zasobach bazy Scopus aktualnie znajduje się przeszło 69 milionów rekordów, co czyni ją największą 

na świecie bazą abstraktów i cytowań prac naukowych [1]. Dane gromadzone w tej bazie pochodzą ze 

szczegółowo wybranych, wysokiej jakości źródeł. W odróżnieniu od bazy ScienceDirect, Scopus nie jest 

repozytorium pełnych treści artykułów czy książek, chociaż zawiera ona linki do odpowiednich źródeł, 

w których można uzyskać dostęp do danego dokumentu za pośrednictwem biblioteki lub bezpośrednio 

u wydawcy. W bazie Scopus rejestrowane są dane takie jak: pełne dane bibliograficzne, treści 

abstraktów (streszczeń), słowa kluczowe, prace cytowane (odnośniki do literatury), a także informacje 

o cytowaniach danego dokumentu. Przeglądanie zasobów bazy Scopus pozwala zauważyć, że są w niej 

indeksowane różne rodzaje dokumentów: od artykułów w czasopismach naukowych, przez książki i ich 

rozdziały, aż po materiały konferencyjne i patenty. W bazie uwzględnione są cztery nadrzędne 

dziedziny naukowe, czyli Nauki o Życiu, Nauki Ścisłe i Inżynieria, Nauki o Zdrowiu oraz Nauki 

o Społeczeństwie i Humanistyka. Indeksowane treści są publikowane w przeszło 40 lokalnych językach 

i pochodzą od ponad 5 tysięcy międzynarodowych wydawnictw. Co ciekawe, jedynie 10% zawartości 

bazy jest publikowana pod szyldem wydawnictwa Elsevier [1], co pokazuje że selekcja źródeł 



Społeczeństwo Informacyjne 

Zeszyt 1 – Wolumin 1 - 2017 

Strona | 15 

indeksowanych jest obiektywna. Równie ważny jest fakt, że baza jest aktualizowana codziennie, dzięki 

czemu użytkownicy mają dostęp do aktualnego stanu wiedzy. 

Aby publikacja naukowa oraz dane o niej znalazły się w bazie Scopus, jej źródło (np. czasopismo, 

książka, seria wydawnicza, materiały konferencyjne) musi być indeksowane przez bazę. Wybór źródeł 

indeksowanych w bazie Scopus jest dość rygorystyczny, ale jednocześnie bardzo przejrzysty [2], dzięki 

czemu uwzględniane są jedynie czasopisma, książki i materiały konferencyjne, które spełniają wysokie 

wymogi jakościowe oraz etyczne. Każdy wydawca lub redakcja, która chce aby dane źródło 

(czasopismo, książka, materiały konferencyjne) było indeksowane w bazie Scopus, musi poddać je 

formalnej ocenie, podczas której źródło jest sprawdzane pod kątem spełnienia zestawu podstawowych 

kryteriów oraz szczegółowo określonych wymogów jakościowych. Kryteria zawierają między innymi 

następujące: obowiązkową recenzję (peer-review) wszystkich publikowanych treści, abstrakty w języku 

angielskim, odnośniki literaturowe w alfabecie łacińskim, oświadczenie o przestrzeganiu zasad etyki 

wydawniczej (Ethics and Malpractice Statement), strona internetowa w języku angielskim, 

międzynarodowy panel redaktorów, a także różnorodność pochodzenia geograficznego autorów oraz 

recenzentów. Ostateczna decyzja o przyjęciu źródła należy do niezależnego panelu doradców – 

Content Selection and Advisory Board (CSAB) [3]. Członkowie CSAB są międzynarodowo uznanymi 

naukowcami o znaczącym dorobku, którzy ponadto posiadają doświadczenie redaktorskie lub 

wydawnicze, a także doskonale rozumieją środowisko i funkcjonowanie wydawnictw naukowych. 

Warto podkreślić, że decyzje rady oraz jej członków są niezależne; ani Elsevier, ani nikt z zespołu 

opiekującego się bazą Scopus, nie może na nie wpływać. W celu zapewnienia, że indeksowane źródła 

utrzymują bardzo dobrą jakość, wszystkie czasopisma są monitorowane co roku z wykorzystaniem kilku 

kryteriów ilościowych, których wartości są porównywane z wartościami dla porównywalnych 

czasopism w danej dziedzinie. Wspomniane kryteria obejmują między innymi: procentowy udział 

autocytowań w ramach czasopisma, całkowitą liczbę cytowań, liczbę dokumentów publikowanych 

rocznie, wartość parametru CiteScore, a także wykorzystanie abstraktów w bazie Scopus oraz linków 

do pełnej treści. Jeśli żadne ze wspomnianych kryteriów nie jest spełnione, czasopismo jest 

informowane o konieczności poprawienia przynajmniej jednego parametru w przeciągu roku. Jeśli po 

upływie roku sytuacja się powtórzy, czasopismo musi być poddane ponownej ocenie formalnej przez 

CSAB. Jeśli jej wynik jest negatywny, czasopismo przestanie być indeksowane począwszy od 

następnego numeru oraz zostaje nałożony okres karencji, przed upływem którego czasopismo nie 

może ubiegać się o przywrócenie indeksowania [2, 4]. 

Użytkownicy mogą korzystać z bogatych i aktualnych zasobów bazy Scopus, za pomocą wielu 

wbudowanych narzędzi, które pozwalają na śledzenie oraz analizę dorobku naukowego, dzięki czemu 
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ocena oraz porównywanie między sobą publikacyjnych osiągnięć naukowców, a także instytucji, jest 

możliwe w sposób łatwy i zarazem wydajny. 

2. Profile dostępne w bazie Scopus 

Każdy autor, którego przynajmniej dwie prace są indeksowane w bazie Scopus, ma automatycznie 

stworzony profil (Scopus Author Profile) z nadanym unikatowym numerem (Author ID). Dlaczego dwie 

prace? Rozważmy analogię geometryczną. Jeśli mamy jeden punkt, można przez niego przeprowadzić 

nieskończoną liczbę linii prostych. Ale jeśli mamy dwa punkty, możemy narysować już tylko jedną 

prostą. Taką samą zasadą kierujemy się przy tworzeniu profili w bazie Scopus. Dane dotyczące autora 

muszą pochodzić z przynajmniej dwóch źródeł – wówczas można potwierdzić jego tożsamość. Warto 

zwrócić uwagę, że jest to powodem, dla którego nie ma możliwości ręcznego utworzenia profilu autora 

na życzenie użytkownika. 

Profile instytucji (Affiliation Profile) są bardziej złożonym zagadnieniem. Profile te są tworzone 

automatycznie w oparciu o informacje wskazywane przez autorów w pracach w indeksowanych 

źródłach. W sytuacji, gdy profil nie powstanie automatycznie, przedstawiciel instytucji może zwrócić 

się do zespołu Scopus z prośbą o utworzenie profilu. Wówczas dostarczenie dodatkowych informacji 

jest kluczowe, ponieważ bez nich profil instytucji może zawierać błędy lub być niekompletny. Takie 

prośby powinny być zgłaszane przez uprawniony personel, ponieważ dane w profilach instytucji będą 

związane ze wszystkimi afiliowanymi autorami. 

Gdy ukaże się nowy numer indeksowanego źródła, jest on dodawany do bazy Scopus, a wszystkie 

artykuły w nim zawarte są łączone z odpowiednimi autorami i instytucjami, których profile są w bazie 

Scopus. Procedura łączenia jest w pełni automatyczna: metadane dokumentu dotyczące autorów 

i instytucji są porównywane z danymi w bazie Scopus i jeśli zostanie znaleziony profil pasujący 

w odpowiednio dużym stopniu, dokument jest mu przypisany. Procedura dotyczy zarówno profili 

autorów, jak i instytucji (afiliacji). Jeśli autor ma możliwość podania numeru ORCID iD [5] przy 

wysyłaniu manuskryptu do recenzji oraz posiada go połączonego ze swoim profilem w bazie Scopus 

[6], wówczas proces przebiega praktycznie bezbłędnie [7]. 

3. Analiza dorobku naukowego w bazie Scopus 

Stare przysłowie mówi, żeby nie oceniać książki po okładce. We współczesnych realiach, 

zdominowanych przez rozmaite punkty i parametry, powinniśmy trochę zmienić to przysłowie: nigdy 

nie oceniaj naukowca jedną miarą. Konieczność oceny dorobku naukowego i osiągnięć naukowców jest 
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zrozumiała, gdyż bezpośrednio wiąże się z alokacją środków finansowych na prowadzenie badań. Ale 

analiza dorobku powinna być wykonana z możliwie największą starannością z jeszcze innego, nawet 

ważniejszego powodu: ocena dotyczy rzeczywistej osoby, a nie tylko imienia i nazwiska. Wszelkie 

decyzje związane z badaniami, czyli także ich finansowanie i zarządzanie nimi, powinny być bardzo 

dobrze przemyślane i poparte wiarygodnymi i obszernymi danymi, co daje pewność że decyzje są 

słuszne i konstruktywne. Powiedziawszy to, możemy przejść do części artykułu, w której są omówione 

funkcje bazy Scopus pozwalające na całościową ocenę dorobku naukowego. 

3.1. Znajdź właściwą osobę w bazie 

Pierwszym krokiem w ocenie dorobku jest znalezienie właściwego profilu autora w bazie Scopus. Tak 

jak wspomniano wcześniej, każdy profil autora w bazie Scopus ma unikalny numer (Author ID), co 

pozwala je identyfikować bezbłędnie. Naturalnie, wielu autorów nie pamięta swojego numeru, ani też 

nie korzysta się z nich często podczas wyszukiwania profili – najczęściej korzystamy z imienia i nazwiska. 

Jednak często spotykamy autorów o tym samym imieniu i nazwisku. Ba, nawet zdarza się, że są oni 

pracownikami tej samej instytucji! Dobrym przykładem jest znana osoba – Brian May. Tak, gitarzysta 

zespołu Queen. W bazie Scopus jest kilka profili dla autorów o tym imieniu i nazwisku, ale tylko jeden 

profil należy do tego Briana May’a. Który [8]? Aby móc go zidentyfikować poprawnie, musimy wiedzieć 

nieco więcej o danej osobie – wystarczy aktualna afiliacja, dziedzina naukowa, okres aktywności 

naukowej lub nawet pojedyncza publikacja. Rzadko kiedy prowadzimy poszukiwania bez takiego 

kontekstu. 

Jeśli autor chce zwiększyć szanse na bycie prawidłowo rozpoznanym przez użytkowników w bazie 

Scopus, a tym samym zwiększyć widoczność i rozpoznawalność swojej pracy, zalecamy połączenie 

profilu autora w bazie Scopus z profilem w Mendeley lub ORCID. Mendeley jest darmowym narzędziem 

do zarządzania literaturą, a także portalem społecznościowym dla osób związanych z nauką, który 

ułatwia współpracę milionów naukowców z całego świata na różnym etapie kariery naukowej [9]. 

ORCID jest natomiast darmowym, unikatowym identyfikatorem, który może uzyskać każdy pracownik 

naukowy. Jest to niezależny identyfikator, który jest wykorzystywany przez bardzo liczne grono 

czasopism i wydawnictw (w tym przez Elseviera) do identyfikacji autorów oraz prawidłowego 

indeksowania ich pracy przez cały okres aktywności naukowej. Coraz więcej czasopism wymaga 

podania numeru ORCID na etapie przysyłania manuskryptów do recenzji: jest często obowiązkowy dla 

głównego i korespondencyjnego autora. Identyfikator ORCID nie tylko pozwala na lepsze łączenie 

danych w bazie Scopus (i w innych rozwiązaniach, jak np. Mendeley), ale również zmniejsza ryzyko 

przyjęcia manuskryptów pisanych przez fikcyjnych autorów lub oszustów. 
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3.2. Korzystanie z profilu autora (Scopus Author Profile) 

Każdy profil autora zawiera informacje zebrane o naukowcu z metadanych opublikowanych oraz 

indeksowanych dokumentów, a także informacje o ich cytowaniu, o współpracownikach oraz 

dziedzinach nauki, którymi się dany autor interesuje. 

 

Ilustracja 1: Przykład profilu autora w bazie Scopus. Czerwonym kolorem wyróżniono lokalizację narzędzi do 

wizualizacji (ich omówienie znajduje się w dalszej części opracowania), a także wykres obrazujący ostatnią dekadę 

aktywności publikacyjnej autora. 

Zamieszczona ilustracja pokazuje profil autora należący do Dr Davida E. Neala. Główna sekcja profilu 

przedstawia następujące informacje: 

1. 
Imię i nazwisko autora, pod którymi publikowane są przez niego prace (lista uwzględnia 

wszelkie dotychczas pojawiające się warianty, a także tzw. literówki, nazwiska panieńskie itp.). 

2. Afiliacja wskazana w najnowszej indeksowanej publikacji. 

3. Scopus Author ID – unikatowy identyfikator autora (ciąg liczb). 

4. Numer ORCID, o ile jest on podany przez autora. 
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5. 

Liczba dokumentów przypisana autorowi (szczegóły każdej publikacji są dostępne w liście 

poniżej lub po kliknięciu w liczbę publikacji), a także linki pozwalające na wyeksportowanie 

lub zapisanie danych, a także pozwalające włączyć powiadomienia (alerty). 

6. 
Bieżąca wartość indeksu H, a także linki do narzędzi do analizy dorobku naukowego, cytowań 

oraz analizy wykresu wartości indeksu H. 

7. Liczba współautorów (wraz z linkiem do pełnej listy). 

8. Dziedziny naukowe, których dotyczą opublikowane prace. 

9. 
Linki do pełnej treści dokumentów (dostępność zależy od umów licencyjnych instytucji 

w której pracuje użytkownik korzystający z bazy Scopus). 

Z prawej strony znajdują się linki umożliwiające obserwowanie autora oraz ustawienie powiadomień 

mailowych, połączenie profilu w bazie Scopus z ORCID iD, a także link do zgłoszenia poprawek w profilu 

oraz narzędzie eksportujące wybrany profil i jego dane do narzędzia SciVal, o ile instytucja użytkownika 

(nie autora) posiada aktywny dostęp. Nieco poniżej (nadal z prawej strony) znajduje się obszar 

zawierający informacje o niedawnej historii autora – wyświetlane tu są informacje o liczbie publikacji 

i cytowań otrzymywanych rocznie na przestrzeni ostatnich lat (w tym przypadku w przedziale 10 lat), 

a także wskazanie jak długo dany autor był lub jest aktywny naukowo. Wszystkie te funkcje są 

omówione w dalszej części opracowania. 

3.3. Lista opublikowanych dokumentów oraz współautorów 

Dla każdego autora w bazie Scopus automatycznie tworzona jest lista prac opublikowanych 

w indeksowanych źródłach; są to prace przypisane do identyfikatora autora (Author ID) za pomocą 

algorytmu wspomnianego wcześniej. W oparciu o tę listę, tworzony jest spis współautorów wszystkich 

dotychczas opublikowanych prac. Proszę zwrócić uwagę, że lista może obejmować do 150 osób. 

Obydwie listy są dostępne z poziomu profilu autora: lista dokumentów może być sortowana za pomocą 

kilku kryteriów, podczas gdy spis współautorów jest domyślnie posortowany według liczby wspólnie 

napisanych prac. 

Omówione powyżej listy mogą być wskazówką w poszukiwaniu informacji o aktywności danego autora. 

Wiele opublikowanych prac może oznaczać zarówno długi staż naukowy (co można zweryfikować 

informacją w głównej części profilu – Author History z prawej strony), jak i szeroką aktywność naukową 

i udział w wielu przedsięwzięciach badawczych. Niemniej jednak, analiza dorobku naukowego 
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koniecznie musi obejmować analizę jakości opublikowanych prac w imię zasady, że ilość nie zawsze 

przekłada się na jakość. Aby ocenić jakość opublikowanych prac, należy otworzyć stronę każdego 

dokumentu (klikając w jego tytuł) i skorzystać z informacji znajdujących się z prawej strony. Pozwalają 

one oszacować rozpoznawalność danej publikacji poprzez liczbę cytowań, parametr Field-Weighed 

Citation Impact oraz poprzez parametry PlumX Metrics [10]. 

Warto również zwrócić uwagę na jakość czasopisma, korzystając z kilku parametrów dostępnych 

w bazie Scopus – CiteScore, SCImago Journal Rank (SJR) oraz Source-Normalized Impact per Paper 

(SNIP) [11]. 

Lista współautorów jest również bogatym źródłem informacji. Pozwala ona – między innymi – ocenić 

rozmiar sieci współpracowników danego autora, czyli poniekąd poznać jego otoczenie naukowe. 

Co więcej, pozwala także na sprawdzenie, czy dany autor ma stałą grupę kilku wybranych 

współpracowników, z którymi pisuje artykuły, czy jego sieć jest bardziej zróżnicowana i rozległa. Dla 

redaktorów czasopism lista ta jest nieoceniona, ponieważ pozwala na rozpoznanie zależności między 

autorami nadesłanych manuskryptów i potencjalnych recenzentów. Niestety, często takie zależności 

nie są zgłaszane przez autorów lub recenzentów, co może powodować brak obiektywności 

w wykonywaniu recenzji. Recenzenci wniosków grantowych mogą korzystać z tej listy w podobny 

sposób, z łatwością identyfikując potencjalnie problematyczne relacje lub konflikty interesów, a także 

dobrze rokujące zalążki współpracy, które należy pielęgnować i w które warto inwestować. 

3.4. Narzędzie do analizy: dorobek naukowy (Analyze author output) 

Link prowadzący do narzędzia służącego do analizy dorobku naukowego w postaci publikacji jest 

zaznaczony na ilustracji nr 1. Narzędzie to pozwala użytkownikom na wizualizację oraz analizę dorobku 

danego autora poprzez pryzmat czterech kryteriów: dokumentów, indeksu H, cytowań oraz 

współautorów, tak jak jest to uwidocznione na ilustracji nr 2. 

Pierwsza zakładka, zatytułowana Documents, pozwala na zobrazowanie w postaci diagramów 

kołowych dorobku mierzonego za pomocą dokumentów (tj. artykułów, książek, materiałów 

konferencyjnych). Można zobaczyć tytuły czasopism, w których dany autor publikuje, rodzaje 

dokumentów, a także dystrybucję opublikowanych prac według roku publikacji oraz dziedziny nauki, 

której dotyczą. To narzędzie pozwala oszacować zakres zainteresowań danego autora – czy prace są 

publikowane w różnych dziedzinach i czasopismach, czy są one dedykowane wąskiej tematyce (co 

automatycznie zawęża wachlarz tytułów czasopism). 
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Ilustracja 2: Link Analyze Author Output prowadzi do narzędzia umożliwiającego przystępną wizualnie 

prezentację dorobku naukowego autora, z uwzględnieniem czterech różnych kategorii (publikacje, indeks H, 

cytowania, współautorzy), a także z uwzględnieniem m.in. rodzaju źródeł, typu dokumentu, roku publikacji, 

obszaru naukowego itp. 

Druga zakładka pozwala na analizę oraz wizualizację indeksu H [12], czyli parametru dotyczącego 

samego autora. Został on wprowadzony po raz pierwszy w roku 2005 przez Jorge E. Hirscha [13] jako 

miara produktywności oraz wpływu (pośrednio jakości) prac danego badacza. Według definicji, 

wartość indeksu H danego autora wynosi N jeśli spośród wszystkich jego prac N było zacytowane 

przynajmniej N razy. Warto mieć na uwadze, że to nie jest znormalizowany parametr, przez co 

w znacznym stopniu zależy on od dyscypliny naukowej. Dlatego należy unikać porównywania jakości 

dorobku naukowców z różnych dziedzin (np. historia i chemia) korzystając wyłącznie z tego parametru. 

Ponadto, wartość indeksu H zależy od dojrzałości naukowej badacza; długość kariery i – co za tym idzie 

– długość aktywności publikacyjnej badacza powinny być brane pod uwagę przy analizie wartości jego 

indeksu H. Pewnego rodzaju trudnością związaną z tym parametrem jest fakt, że zależy on wprost od 

liczby cytowań, przez co może być – celowo bądź nie – zmieniany przez autorów za pomocą 

autocytowań (tj. cytowań odnoszących się do własnych, wcześniejszych prac). Naturalnie, 

autocytowania są akceptowalne, jeśli kontekst dokumentu wymaga wspomnienia własnych prac; do 

takich sytuacji należą m.in. odwołania do wcześniej opracowanej (własnej) metody badawczej lub 

syntezy, wcześniejszych wyników przy dyskusji bieżących, a także przy nakreślaniu tła lub kontekstu 

opisywanych badań. Niemniej jednak, nadmierne, nieuzasadnione merytorycznie cytowanie własnych 

prac należy uznać za nieetyczne i prowadzące do zaburzenia wartości indeksu H. Narzędzie służące do 

analizy wartości indeksu H w bazie Scopus pozwala na wyłączenie autocytowań danego autora 
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oraz cytowań z książek (il. 3), a także pozwala określić przedział czasu dla którego ma 

być przeprowadzona analiza. 

 

Ilustracja 3: Zakładka pokazująca indeks H autora. Zaznaczono miejsce, w którym można wykluczać 

autocytowania oraz cytowania z książek, a także w którym można zawęzić przedział czasowy analizy. 

Aby analiza indeksu H była pełną, warto zwrócić uwagę nie tylko na jego wartość, ale również na wykres 

z prawej strony (il. 3). Czerwona przekątna (lub czerwony trójkąt) wskazuje liczbę dokumentów, 

podczas gdy niebieska linia (lub niebieski obszar) pokazuje liczbę cytowań. Wartość indeksu H jest 

wyznaczona graficznie w miejscu przecięcia się tych linii; miejsce to oznaczono gwiazdką. Wysoka 

wartość indeksu H pojawia się gdy autor ma zarówno dużą liczbę opublikowanych prac, jak i dużą liczbę 

cytowań. Niższa wartość indeksu H jest możliwa w sytuacji gdy autor ma niewiele opublikowanych prac 

oraz / lub niewiele cytowań. Niska wartość indeksu H może być spowodowana tym, że autor jest na 

początku kariery, więc ma niewiele opublikowanych prac, albo gdy pracuje w dopiero rozwijanej, więc 

jeszcze mało popularnej dyscyplinie, co skutkuje niewielką liczbą cytowań. Warto jednak pamiętać, że 

niski indeks H może sygnalizować mało spójną lub niską jakość prac (szczególnie przy ich dużej liczbie), 

ale także ich przełomowy charakter – w przypadku niewielu prac i wielu cytowań. Aby móc podjąć 

próbę zdecydowania która sytuacja jest bardziej prawdopodobna, warto poddać analizie publikacje 

indywidualnie i dopiero wtedy pokusić się o wyciąganie wniosków. Analizie indeksu H powinna zawsze 

towarzyszyć analiza cytowań poszczególnych prac, a także ich dystrybucja na przestrzeni lat. Ich liczba 

naturalnie wpływa na wartość indeksu H, więc można pośrednio ocenić ten aspekt dorobku 

naukowego korzystając z omawianego narzędzia, ale lepiej do tego wykorzystać narzędzie znajdujące 

się pod linkiem View citation overview w głównej części profilu autora; jest ono omówione w dalszej 
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części publikacji. Czwarta zakładka zawiera narzędzia pozwalające na wizualną analizę listy 

współautorów. Jej potencjalne zastosowanie zostało omówione we wcześniejszej części niniejszej 

pracy (zobacz punkt 3.3). 

3.5. Narzędzie do analizy: analiza cytowań prac (View citation overview) 

To narzędzie do analizy pozwala użytkownikom na wizualizację historii cytowań publikacji danego 

autora, udzielając informacji o rozpoznawalności i uznaniu dla jego pracy w środowisku naukowym. 

Scopus umożliwia wyświetlanie informacji o cytowaniach w określonym przedziale czasowym, który 

może być zmieniany wedle uznania użytkownika; daje to pełniejszy obraz dorobku niż przedstawienie 

jedynie sumarycznej liczby dla bieżącego roku. Co więcej, narzędzie pozwala na wykluczenie 

autocytowań, cytowań z książek, a także autocytowań pochodzących od współautorów. Dlatego, jeśli 

to współautor w sposób nieetyczny nadmiernie cytuje wspólne prace, obraz cytowań nie będzie 

zaburzony dla wybranego autora. 

Podejmując się analizy cytowań, warto pójść krok dalej niż tylko sprawdzić sumaryczną liczbę cytowań, 

widoczną przy nazwisku autora. Po wybraniu narzędzia View citation overview zobaczymy wykres 

pokazujący liczbę cytowań w wybranym przedziale czasowym. Liczba cytowań powinna rosnąć 

z każdym rokiem, przy czym należy ostrożnie traktować dane pochodzące z bieżącego roku, szczególnie 

jeśli analizujemy cytowania we wczesnych miesiącach lub nawet w połowie roku. Branie pod uwagę 

bieżącego roku może powodować, że na wykresie zobaczymy fałszywie malejący trend. Znajdująca się 

poniżej wykresu tabela (il. 4) pokazuje listę dokumentów posortowaną według roku wydania 

(najnowsza do najstarszej), a także liczbę cytowań jaką publikacja otrzymała w poszczególnych latach 

w wybranym okresie. Kolumna Subtotal pokazuje sumę cytowań bez roku bieżącego, zaś Total – z tymi, 

które ukazały się w bieżącym roku. Naturalnie, w tabeli nie zobaczymy cytowań pochodzących sprzed 

roku publikacji (tj. jeśli artykuł opublikowano w 2013 roku, to nie będzie żadnych cytowań z roku 2011). 

Analiza tej tabeli daje dużo informacji odnośnie widoczności i spójności publikowanych prac. Jeśli liczby 

cytowań są w każdym roku podobne dla większości publikacji, to możemy zakładać, że są one 

przybliżonej jakości, przez co są w podobnym stopniu dostrzegane przez środowisko naukowe. Taka 

informacja mówi dużo więcej niż sumaryczna liczba cytowań. Oczywiście, może się zdarzyć, 

że w dorobku naukowca pojawiają się publikacje z bardzo niewielką liczbą cytowań lub z jedynie 

kilkoma pochodzącymi z tego samego roku (przykład il. 4). Aby określić, co może być przyczyną takiej 

sytuacji, należy zapoznać się z samą publikacją lub przynajmniej z jej źródłem – oczywiście 

z zachowaniem ostrożności w wyciąganiu daleko idących wniosków. Naturalnie, odwrotna sytuacja też 

może mieć miejsce: pojedyncze publikacje mogą otrzymywać znacznie więcej cytowań niż pozostałe, 
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co może świadczyć o ich lepszym odbiorze w środowisku naukowym lub o ich innej naturze (np. 

artykuły przeglądowe). 

 

Ilustracja 4: Tabela przedstawiająca skromny, ale spójny dorobek naukowy z jedną publikacją poniżej oczekiwań. 

4. Zgłaszanie korekt w profilu autora 

Niezależnie od tego, ile wysiłku wnosi się do prawidłowego gromadzenia, konserwacji i indeksowania 

danych, błędy mogą się zdarzyć. Powody są zróżnicowane: zmiana nazwiska może prowadzić do braku 

dokumentów lub cytowań; mogą pojawić się błędy w pisowni imienia lub nazwy instytucji (afiliacji). 

Najczęstsze sytuacje obejmują podanie w indeksowanej publikacji niepełnej nazwy afiliacji lub imienia 

i nazwiska autora z błędem, a także mieszanie kolejności imion i nazwisk. Bardzo często w pliku 

źródłowym udostępnianym przez wydawcę znajdują się niekompletne metadane, przez co są trudności 

z ich pobraniem i uzupełnieniem w bazie Scopus. Niemniej jednak, błędy te można zgłaszać i poprawiać. 

Najwygodniejszymi i najbardziej wydajnymi sposobami zgłoszenia uwag są: funkcja Author Feedback 

Wizard (il. 5) lub zgłoszenie za pośrednictwem formularza Contact Us, który znajduje się na dole każdej 

strony w bazie Scopus. 

Funkcja Author Feedback Wizard jest zaprojektowana w sposób uniemożliwiający wysłanie 

niekompletnego zgłoszenia, dzięki czemu zespół odpowiedzialny za nanoszenie korekt otrzymuje 

pełne zgłoszenia od użytkowników i może je zweryfikować, a następnie wprowadzić w bazie. 

Żadne zgłoszenie nie może być nadesłane anonimowo, dlatego w formularzach wymagany jest 

aktualny adres e-mail. Umożliwia to zespołowi opiekującemu się bazą Scopus kontakt ze zgłaszającym, 

jeśli jest taka potrzeba. Ponadto, każde zgłoszenie otrzymuje numer, który jest wysłany w wiadomości 

e-mail z potwierdzeniem przyjęcia wiadomości do autora zgłoszenia. Dzięki temu komunikacja 

zgłaszającego z zespołem Scopus jest ułatwiona (bez konieczności każdorazowego przypominania w 

jakiej sprawie użytkownik pisze), a ponadto użytkownik może śledzić postępy weryfikacji zgłoszonej 

korekty. W zależności od rodzaju zgłoszonej poprawki, czas odpowiedzi może być różny, ale za każdym 

razem użytkownik jest informowany przez zespół Scopus o przewidywanym czasie realizacji zgłoszenia. 
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Ilustracja 5: Oznaczony link otwiera narzędzie Author Feedback Wizard. 

Błędy dotyczące profilu autora mogą być zgłoszone przez dowolnego użytkownika, lecz priorytetowo 

traktowane są te zgłaszane przez samych autorów. Zakres poprawek, które mogą być nanoszone 

obejmuje: 

1. Brakujące dokumenty. 

2. Brakujące cytowania. 

3. Błędnie przyporządkowane dokumenty. 

4. Niedokładna lub niepoprawna afiliacja (wskazana przy konkretnym dokumencie). 

5 
Łączenie i / lub rozdzielanie profili (gdy dwóch autorów nosi to samo imię i nazwisko i / lub 

afiliację). 

Przed wysłaniem prośby o wprowadzenie korekty związanej z brakującym dokumentem lub 

cytowaniem, należy się upewnić że wspomniany dokument lub cytowanie pochodzą ze źródła 

indeksowanego w bazie Scopus w czasie, gdy brakujący lub cytujący dokument się ukazał. 

Tą informację można sprawdzić korzystając z listy źródeł (Sources), do której link znajduje się 

w nagłówku każdej strony bazy (il. 6). 
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Ilustracja 6 i 7: Po wybraniu linku Sources i znalezieniu pożądanego tytułu czasopisma, po kliknięciu w tytuł można 

zobaczyć jego szczegóły, takie jak: przedział czasu indeksowania, dane wydawcy, numer ISSN, tematyka oraz 

wartości parametrów bibliometrycznych, świadczących o jakości źródła. 

Prośby o wprowadzenie zmian w profilach instytucji mogą być przysyłane przez upoważniony do tego 

personel, czyli przez władze lub ich przedstawicieli. Spowodowane jest to tym, że zmiany w profilu 

instytucji będą dotyczyć setek lub nawet tysięcy powiązanych naukowców oraz dokumentów. Również 

dlatego, takie zgłoszenia są bardzo szczegółowo weryfikowane. 

5. Podsumowanie 

Śledzenie oraz raportowanie dorobku naukowego w postaci opracowań naukowych jest bez cienia 

wątpliwości zadaniem złożonym, które powinno być wykonane starannie i z należytą uwagą. Aktualne 

i dobrej jakości dane są niezbędne, ponieważ niejednokrotnie raporty dotyczące dorobku naukowego 

stanowią podstawę ważnych decyzji – od zatrudnienia, poprzez nagrody oraz granty, aż po awanse 

i nominacje profesorskie. Wszystkie takie decyzje powinny być podejmowane w oparciu o dane, 
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dlatego tak bardzo istotne jest aby sięgać po rzetelne, wiarygodne, aktualne i pełne informacje. Baza 

Scopus daje dostęp do szerokiego wachlarza takich danych, z uwzględnieniem publikacji 

w szanowanych czasopismach, cytowań, wartości indeksu H i wielu innych. Bogactwo zasobów 

dostępnych w tej bazie, w połączeniu z intuicyjnymi narzędziami do wizualizacji oraz śledzenia, a także 

z funkcjami eksportowania i drukowania, pomaga w przygotowaniu obszernych i szczegółowych 

raportów dorobku naukowego. Takie sprawozdania odgrywają kluczową rolę w procesie 

podejmowania decyzji, ułatwiając go i zapewniając dokładność danych, a co za tym idzie – pewność 

właściwej decyzji. 
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(Odnośniki do poszczególnych pozycji bibliografii znajdują się w publikacji na stronie informacja-naukowa.pl) 
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pojętej bibliometrii. 
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Krzysztof Włodarczyk 

 

 

Budowanie zapytania wyszukiwawczego w naukowych bazach danych. Podstawy strategii. 

 

Publikacja ma na celu wprowadzenie do zagadnienia strategii budowania zapytania 

wyszukiwawczego w naukowych bazach danych. Zaprezentowana została strategia wyszukiwania, 

rozumiana jako całość działań podejmowanych od momentu zaistnienia potrzeby informacyjnej 

do chwili jej zaspokojenia. Przedstawiono wyszukiwanie na podstawie słów języka naturalnego 

oraz języka haseł przedmiotowych, wraz z omówieniem plusów i minusów poszczególnych 

rozwiązań. Tekst ma charakter poradnika, adresowanego głównie do osób rozpoczynających 

pisanie przeglądów systematycznych i praktykowanie zasad medycyny opartej na faktach. 

 

Jak podaje Encyklopedia Britannica, baza danych to zbiór danych lub informacji zbudowany w sposób 

umożliwiający jego szybkie przeszukanie za pomocą komputera. Baza charakteryzuje się strukturą 

ułatwiającą przechowywanie, przeszukiwanie, modyfikację i usuwanie informacji za pomocą różnych 

operacji, określanych mianem przetwarzania danych. Plik lub pliki zawarte w bazie danych mogą zostać 

podzielone na rekordy, z których każdy składa się z jednego albo kilku pól. Pola są podstawowymi 

jednostkami w zbiorze danych. Użytkownicy wyszukują informacje głównie poprzez formułowanie 

zapytań. Używając słów kluczowych i sortujących komend, mogą szybko przeszukiwać, zmieniać, 

grupować i wybierać pola rekordów, aby znaleźć lub utworzyć raport zagregowanych informacji 

według reguł zarządzania danymi systemu operacyjnego danej bazy.  Bazy danych różnią się między 

sobą głównie zawartością. Jednym ze sposobów klasyfikacji baz jest podział ze względu na rodzaj 

danych stanowiących ich zawartość – na tej podstawie wyodrębnia się bazy bibliograficzne, 

pełnotekstowe i faktograficzne. Obecne tempo rozwoju baz naukowych sprawia, że różnice się 

zacierają, jednak nawet bazy tego samego rodzaju mają odmienną zawartość (np. zakres 

uwzględnionych czasopism), strukturę poszczególnych rekordów i narzędzia wyszukiwawcze. Te 

ostatnie, chociaż różniące się od siebie, opierają się na kilku sprawdzonych pomysłach, więc 

zrozumienie ogólnej idei pozwala odnaleźć się w większości systemów. W dalszej części tekstu 

omówiono dwie największe bazy bibliograficzne: PubMed oraz Embase, a także bazę faktograficzną 

The Cochrane Library. Są one kluczowymi, niezbędnymi źródłami informacji naukowej i wiedzy 

w zakresie nauk biomedycznych i farmakologicznych oraz zdrowia publicznego. 
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Czym są PubMed, Embase i The Cochrane Library? 

 

PubMed jest bibliograficzną bazą danych wydawaną przez United States National Library of 

Medicine (NLM). Zawiera bibliograficzne rekordy publikacji ukazujących się w ponad 5500 

czasopismach naukowych. Zdecydowana większość rekordów zaopatrzona jest w abstrakt 

i odnośnik do pełnego tekstu na stronie wydawcy lub do otwartego repozytorium PubMed Central. 

Baza indeksuje głównie publikacje w języku angielskim. 

 

Embase jest bibliograficzną bazą danych wydawaną przez Elsevier. Zawiera bibliograficzne rekordy 

publikacji z ponad 7000 naukowych czasopism biomedycznych i farmakologicznych. System 

wyszukiwania uwzględnia możliwość budowania złożonych zapytań z uwzględnieniem nazw 

leków, wraz z uszczegółowieniem kontekstu wyszukiwania (np. toksyczności dla wątroby). Profil 

indeksowanych czasopism jest bardziej międzynarodowy (można powiedzieć, że eurocentryczny) 

niż w przypadku PubMedu. Zasoby obu tych baz pokrywają się w około 60%. 

 

The Cochrane Library to zbiór siedmiu baz danych, z których sześć stanowi wysokiej jakości źródło 

informacji opartych na dowodach naukowych (EBM). Wydawcą jest międzynarodowa organizacja 

Cochrane Collaboration, skupiająca szerokie grono badaczy i specjalistów. Na szczególną uwagę 

zasługuje baza Cochrane Database of Systematic Reviews, zawierająca prawie 10 000 

systematycznych przeglądów badań medycznych. 

 

Proste wyszukiwanie na podstawie bazy PubMed 

 

Budowanie zapytania wyszukiwawczego najłatwiej zacząć od słowa w języku naturalnym. Po wpisaniu 

wybranego terminu w okno wyszukiwarki zapytanie zostanie przetworzone przez system, a wyniki 

wyszukiwania będą się składać z rekordów, w których polach odnaleziono wskazaną frazę. Niestety, w 

takich przypadkach najczęściej zostanie wygenerowana duża liczba wyników, a w dodatku mogą się 

one okazać mało relatywne. Spowodowane jest to działaniem samego mechanizmu wyszukiwania – 

wystarczy, że wyszukiwana fraza wystąpi gdziekolwiek w rekordzie (np. w tytule publikacji albo w 

abstrakcie), aby rekord został uznany za odpowiedź na zapytanie użytkownika. 
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Ilustracja 1: Wynik prostego wyszukiwania w bazie PubMed dla zapytania składającego się z jednego terminu. 

 

Wyszukiwanie fasetowe. Stosowanie ograniczników w bazie PubMed 

 

Ze względu na bardzo dużą liczbę otrzymanych wyników wyszukiwania (przykład prezentuje stan z dnia 

01.07.2017 r.) niezbędne okazuje się ich ograniczenie. Jedną z możliwości jest zastosowanie faset, 

które odwołują się do różnych atrybutów publikacji. Taką opcję oferuje większość naukowych baz 

danych, a lista ograniczników znajduje się przeważnie po lewej stronie ekranu. PubMed domyślnie 

pokazuje jedynie podstawowe ograniczniki. W celu dodania możliwości wyboru innych należy posłużyć 

się opcją Show additional filters. Za pomocą faset można m.in.: 

 

1. Ograniczyć wyniki wyszukiwania do wybranego rodzaju (lub rodzajów) prac. 

2. Ograniczyć wyświetlanie do rekordów, które mają dostępny bezpłatny pełen tekst. 

3. Ograniczyć zakres lat, z których podchodzą publikacje (np. do ostatniego pięciolecia). 

4. Ograniczyć wiek (np. publikacje tylko o dzieciach) 
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5. Ograniczyć płeć (np. wyłącznie kobiety). 

6 Ograniczyć wyniki wyszukiwania do publikacji w wybranym języku. 

 

Przykładowy problem: Potrzeba znaleźć prace z ostatnich 5 lat będące przeglądami systematycznymi 

na temat gruźlicy u dzieci, z bezpłatnym dostępem do pełnej treści, po angielsku. Za pomocą samych 

faset (il. 2) można w ten sposób ograniczyć listę ponad 230 000 rekordów do 56 publikacji. 

 

 
Ilustracja 2: Ograniczenie wyników wyszukiwania w bazie PubMed za pomocą faset. 

 

1. 

Podany przykład uwzględnia wyniki ograniczone do rekordów, w których znajduje się 

odnośnik do bezpłatnie dostępnej pełnej treści publikacji (Open Access). Pominięte zostały 

informacje o publikacjach, do których dostęp jest płatny. Biblioteki akademickie i jednostki 

naukowe zazwyczaj mają wykupiony dostęp do wielu czasopism naukowych, nie musi się on 

jednak pokrywać z odnośnikiem do pełnej treści publikacji dostępnym w rekordzie PubMed. 

Zawsze warto jeszcze sprawdzić dostęp za pomocą narzędzi oferowanych przez bibliotekę. 

2. 

Nie warto używać wszystkich metod ograniczania liczby wyników jednocześnie. Dobrze jest 

stosować ograniczenia lub dodawać kolejne hasła pojedynczo. W ten sposób łatwiej 

zaobserwować, jakie efekty przynoszą poszczególne elementy zapytania. 
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3. 

Przy zawężaniu zapytania wyszukiwawczego trzeba zachować zdrowy rozsądek. Ograniczenie 

liczby uzyskanych wyników do minimum może spowodować, że pominięte zostaną 

wartościowe publikacje. 

4. 

Należy zwrócić uwagę na różnice między amerykańskim a brytyjskim zapisem niektórych 

terminów medycznych – pedratic a paediatric, hemoglobin a haemoglobin, glycemic index 

a glycaemic index etc. 

 

Korzystanie z kontrolowanego słownika haseł przedmiotowych MeSH 

 

Minusem wyszukiwania za pomocą słów w języku naturalnym jest konieczność uwzględnienia 

w zapytaniu wielu synonimów (oraz form gramatycznych!), ponieważ autorzy publikacji mogą używać 

różnych słów do opisania tej samej jednostki chorobowej (czy innego zagadnienia biomedycznego). 

Alternatywą jest korzystanie z języka haseł przedmiotowych (JHP). Hasła przedmiotowe nadawane są 

przez specjalistów, którzy po zapoznaniu się z treścią publikacji opisują ją za pomocą terminów 

z kontrolowanego słownika, właściwego dla danej bazy. Obowiązkiem osoby opracowującej publikację 

jest przydzielenie do niej tylu haseł, ilu potrzeba, aby objąć wszystkie istotne kwestie omówione 

dokumencie. Dodatkowo hasła dzieli się na pierwszorzędne i drugorzędne, w zależności od nacisku, 

jaki położono w publikacji na daną kwestię. Warto też wiedzieć, że hasła przedmiotowe tworzą pewną 

hierarchię, którą można określić mianem drzewa. Najogólniejsze hasła (pień) rozdzielają się na bardziej 

szczegółowe (konary), a te – na dalsze, coraz bardziej konkretne (gałęzie). 

 

PubMed korzysta ze słownika MeSH (Medical Subject Headings), rozwijanego przez wspomnianą 

wcześniej National Medical Library. Hasła odpowiadają terminom biomedycznym i ułożone są 

w hierarchicznym porządku. Dostęp do słownika można uzyskać na stronie PubMed (MeSH Database). 

 

Przykład: publikacja może być opisana za pomocą hasła preoperative care, intraoperative care lub 

postoperative care, w zależności od tego, której fazy opieki nad pacjentem dotyczy. Dla wszystkich 

trzech haseł nadrzędne jest hasło perioperative care. Zapytanie zbudowane z hasła nadrzędnego 

poskutkuje znalezieniem publikacji opisanych za pomocą haseł podrzędnych. Idąc dalej, perioperative 

care jest podrzędne wobec dwóch innych haseł: patient care oraz surgical procedures. 
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Ilustracja 3: Przykładowa karta hasła przedmiotowego w bazie PubMed. 

 

1. 

Uwzględnianie w wyniku wyszukiwania haseł przedmiotowych podrzędnych względem hasła 

użytego w zapytaniu można wyłączyć. Służy do tego widoczna na karcie hasła 

przedmiotowego opcja Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH 

hierarchy. Funkcja uwzględniania haseł niższego rzędu nazywa się Explode Tree. 

2. Warto zauważyć, że hasło przedmiotowe może znajdować się w więcej niż jednym drzewie. 

 

Zapytanie zbudowane na podstawie haseł przedmiotowych pozwala na ograniczenie wyników do 

rekordów bardziej dopasowanych do tematu wyszukiwania. Dzieje się tak, ponieważ – jak wyjaśniono 

wyżej – wynik wyszukiwania zawiera wówczas wyłącznie publikacje opisane przez specjalistów za 

pomocą podanych haseł. Pominięte zostają publikacje, w których dane słowo w języku naturalnym 

miałoby trzeciorzędne znaczenie w stosunku do głównego tematu lub pojawiłoby się przy okazji. 
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Jednocześnie otrzymany wynik obejmuje publikacje, których rekord nie zawierałby pola ze słowem, za 

jakiego pomocą byłoby przeprowadzane wyszukiwanie na podstawie języka naturalnego. 

 

1. 

Karta hasła przedmiotowego zawiera informację o synonimach i różnych formach zapisu 

terminu, które są uwzględniane przy użyciu danego hasła w czasie przeszukiwania bazy. 

Przykładowo tuberculosis zastępuje: tuberculoses, Kochs disease, Koch’s disease, Koch disease 

etc. Rozwiązanie to ogranicza problem wynikający z bogactwa terminologii oraz eliminuje 

konieczność uwzględniania wariantów ortograficznych czy gramatycznych. 

2. 

Po uzyskaniu pierwszych wyników zapytania wyszukiwawczego warto sprawdzić 

w poszczególnych rekordach, jakie inne hasła przedmiotowe zostały wykorzystane do 

ich opisania. W ten sposób możliwe jest poznanie haseł, które lepiej odpowiadają 

poszukiwanej treści. 

3. 

Stosowanie haseł przedmiotowych ma jednakże jeden minus: pomijane są nowe 

publikacje obecne w bazie, do których specjaliści nie zdążyli jeszcze przyporządkować 

odpowiednich haseł. 

 

Przykładowy problem: Potrzeba znaleźć prace dotyczące negatywnych efektów szczepień przeciw 

grypie u osób z alergią na jaja. Karta hasła przedmiotowego zaopatrzona jest w wygodne narzędzie do 

budowania zapytania wyszukiwawczego (PubMed Search Builder). Do konstruktora można dodać hasło 

z aktualnie otwartej karty (w tym przykładzie: influenza vaccines). Możliwe jest także uszczegółowienie 

danego hasła – wystarczy wybrać odpowiedni konspekt (w tym przykładzie: adverse effects). 
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Następnie należy dodać drugie hasło przedmiotowe. Budowane zapytania wyszukiwawczego nie 

zostanie przerwane po przejściu do kolejnego hasła w słowniku, dzięki czemu można w wygodny 

sposób rozszerzyć zapytanie o kolejne tematy. Warto zauważyć, że słownik podpowiada właściwe 

hasło – dla alergii na jaja jest nim egg hypersensitivity. 

 

 
 

Operatory logiczne Boole’a 

 

Operatory logiczne AND, OR i NOT zostały pomyślane przez XIX-wiecznego brytyjskiego matematyka 

George’a Boole’a. Sugerował on, że zdania logiczne mogą być wyrażane podobnie jak algebra. 

Operatory służą do łączenia słów – zarówno języka naturalnego, jak i haseł przedmiotowych – w celu 

osiągnięcia optymalnych wyników wyszukiwania. 

 

1. 

Najprostszym operatorem jest AND, używany już domyślnie we wcześniejszych przykładach. 

Służy on do łączenia dwóch fraz w taki sposób, aby wyświetlone zostały rekordy, 

które zawierają oba wyrażenia. Bardzo często wpisanie AND w okno wyszukiwania nie 

jest wymagane, ponieważ bazy domyślnie łączą wprowadzone słowa tym operatorem 

logicznym. Przykład: Crohn’s disease AND perioperative care. 

2. 

Inaczej jest w przypadku operatora OR, który powoduje wyszukanie rekordów zawierających 

przynajmniej jedną z podanych fraz. Przydatne może się okazać używanie nawiasów. Przykład: 

common cold AND (vitamin c OR zinc). 
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3. 

Za pomocą operatora NOT można wykluczyć konkretną frazę. Dzięki temu wygenerowana lista 

nie będzie zawierała rekordów ze wskazanym terminem, co pozwoli znacznie ograniczyć liczbę 

wyników. Przykład: latex gloves NOT allergy. 

 

Zarządzanie wynikami wyszukiwania na podstawie bazy PubMed 

 

Przygotowane wyniki można zachować na wiele sposobów. Polecenie Send to pozwala m.in. zapisać je 

do pliku, przesłać na adres poczty elektronicznej czy dodać do managera cytowań (np. do programu 

EndNote). Po założeniu indywidualnego konta możliwe staje się gromadzenie prac bezpośrednio 

w systemie (My Bibliography). Zorganizowaną w ten sposób listę publikacji łatwo udostępnić innym 

za pomocą linku. 

 

 
Ilustracja 6: Uzyskane wyniki wyszukiwania można eksportować z bazy PubMed na wiele sposobów. 

 

Założenie bezpłatnego konta umożliwia także zapisanie całego zapytania wyszukiwawczego i 

tworzenie na jego podstawie powiadomień. Po utworzeniu powiadomienia na podany przy 

rejestracji adres poczty elektronicznej będą przesyłane wiadomości informujące o nowych 

publikacjach, które spełniają warunki zapisanego zapytania. Częstotliwość przychodzenia 

powiadomień można dowolnie ustalić, indywidualnie dla każdego zapytania wyszukiwawczego. 
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Embase, dodatkowe fasety oraz Emtree 

 

Embase korzysta z własnego słownika haseł przedmiotowych – Emtree. Bazuje on w znacznej mierze 

na MeSH, ale główny nacisk został położony na farmakologię i nazwy leków. Liczba deskryptorów 

dotyczących substancji chemicznych w Emtree przewyższa liczbę wszystkich deskryptorów w MeSH. 

Leki można wyszukiwać przez nazwy rodzajowe, handlowe i chemiczne oraz kody laboratoryjne. 

Poniżej znajduje się przykład wykorzystania nazw leku na podstawie karty hasła przedmiotowego 

Isoniazid (fragment). 

 

 
Ilustracja 7: Fragment przykładowej karty hasła przedmiotowego w bazie Embase. 

 

Nawigacja fasetowa w Embase jest bardzo podobna do tej stosowanej w bazie PubMed. Ze względu 

na ukierunkowanie słownika Emtree na farmakologię za pomocą faset można ograniczać wyniki 

wyszukiwania na podstawie nazw leków (Drugs), nazw handlowych (Drug Trade Names) czy nawet 

producentów leków (Drug Manufacturers). Na szczególną uwagę zasługuje możliwość wykorzystania 
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ograniczników do zawężenia kontekstu, w jakim wyniki wyszukiwania mają obejmować informacje 

o danym leku. 

 

Przykładowy problem: Należy znaleźć informacje o toksyczności dla wątroby leku Isoniazid w leczeniu 

gruźlicy. Podobnie jak w przypadku MeSH, karty haseł przedmiotowych w Emtree zaopatrzone są w 

wygodne narzędzie do budowania zapytań. Na potrzeby tego zadania wykonane zostało wyszukiwanie 

na podstawie hasła tuberculosis. Otrzymane wyniki - 236 088 publikacji - zostały następnie ograniczone 

za pomocą deskryptora isoniazid, w ujęciu efektów ubocznych (adverse drug reaction), z 

uszczegółowieniem do toksyczności (liver toxicity). Na każdym etapie ograniczania obok deskryptora 

widoczna jest liczba publikacji, które będą stanowiły wynik wyszukiwania. 

 

 
Ilustracja 8: Wykorzystanie rozbudowanej nawigacji fasetowej w Embase. 
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The Cochrane Library i przeglądy systematyczne 

 

Cochrane Library składa się z siedmiu baz, z których na szczególną uwagę zasługuje The Cochrane 

Database of Systematic Reviews. Zawiera ona opracowane przez specjalistów (Cochrane Review 

Groups) pełnotekstowe przeglądy badań dotyczące efektów interwencji medycznych w opiece 

zdrowotnej. Pozostałe bazy zawierają m.in. streszczenia przeglądów systematycznych na temat 

efektywności postępowania w ochronie zdrowia, raporty z medycznych badań kontrolowanych, rejestr 

publikacji poświęconych metodom prowadzenia badań, analizy stosowania technologii zdrowotnych 

czy opracowania ekonomiczne związane z ochroną zdrowia. Ostatnia, siódma baza zawiera informacje 

o organizacji Cochrane i o grupach specjalistów odpowiadających za tworzenie i aktualizację 

ww. przeglądów. 

 

 
Ilustracja 9: Wynik wyszukiwania w bazie The Cochrane Library dla zapytania składającego się z jednego terminu. 
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Wyszukiwanie warto rozpocząć od prostego zapytania w języku naturalnym lub za pomocą hasła MeSH. 

Cochrane Library zawiera ok. 10 000 przeglądów systematycznych (stan na 01.07.2017). Nie jest to tak 

wiele rekordów, jak w przypadku baz PubMed i Embase – dlatego warto najpierw zorientować się w 

zawartości bazy, bo może się okazać, że budowanie złożonego zapytania w ogóle nie będzie konieczne. 

 

1. 

Proste wyszukiwanie za pomocą hasła w języku naturalnym influenza vaccines wskazało na 26 

przeglądów systematycznych. Wyszukiwanie za pomocą tego samego terminu, ale w języku 

haseł przedmiotowych MeSH zwróciło 17 wyników. 

2. 

Wyniki wyszukiwania podzielone są na poszczególne bazy. Dodatkowo przeglądy 

systematyczne dzielą się na Reviews oraz Protocols. Publikacje oznaczone ikonką Protocols są 

jeszcze w trakcie opracowania, ale możliwe jest zapoznanie się z wersjami wstępnymi. 

3. 

Pozostałe ikonki zawierają dodatkowe informacje o publikacji, odnoszące się m.in. do zmian 

w treści. Dla przykładu: NS (New Search) oznacza, że publikację zaktualizowano na podstawie 

przeprowadzonego od nowa przeglądu literatury, a CC (Conclusions Changed) informuje o 

istotnej zmianie wprowadzonej do części zawierającej wnioski. Po najechaniu kursorem na 

każdą z ikonek pojawia się podpowiedź dotycząca jej znaczenia. 

 

Wyszukiwanie zaawansowane w The Cochrane Library 

 

Złożone wyszukiwanie wymaga korzystania z Search Managera. Sposób jego obsługi różni się trochę 

od sposobu użycia narzędzi wyszukiwawczych przedstawionych wcześniej. Należy wpisać każdą 

szukaną frazę w osobnym, ponumerowanym wierszu, a następnie połączyć wszystkie frazy w całość, 

wykorzystując operatory logiczne. Każde pole umożliwia bezpośrednie odwołanie się do słownika 

MeSH w celu wstawienia hasła do Search Managera. 

 

Przykładowy problem: Potrzeba znaleźć przegląd systematyczny dotyczący leczenia lekoopornej 

gruźlicy - bez udziału wirusa HIV. Do rozwiązania tego problemu sprawdzi się słownik MeSH. 

 

Hasło przedmiotowe trzeba wstawić do wiersza przy użyciu ikony M (Insert a MeSH term into this row). 

Wybór tego polecenia powoduje przejście do słownika haseł przedmiotowych, zawierającego 

wyszukiwarkę terminów oraz informacje o potencjalnej liczbie wyników wyszukiwania. Po wybraniu 

odpowiedniego hasła należy umieścić je w wierszu za pomocą polecenia Update Search Manager. 
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1. 

Każde hasło stanowiące element zapytania wyszukiwawczego znalazło się w osobnym, 

numerowanym wierszu (#1, #2, #3). Wiersz #4 zawiera część wspólną dla haseł wpisanych 

w wierszach #1 i #2. Do wybrania części wspólnej tych dwóch zbiorów posłużył operator 

logiczny AND. 

2. 

Przykład pokazuje, że część wspólna dla zbiorów odpowiadających zapytaniom tuberculosis 

oraz drug resistance to 155 publikacji. Warto zauważyć, że podana liczba dotyczy prac 

zgromadzonych we wszystkich siedmiu bazach, więc przeglądy systematyczne stanowią 

zaledwie część otrzymanej listy. 

3. 

Po wciśnięciu przycisku GO wiersz #5 będzie zawierał zbiór publikacji z wiersza #4, z którego 

– za pomocą operatora logicznego NOT – wykluczone zostaną publikacje dotyczące wirusa HIV 

(wyszukiwanie dla niego przeprowadzono w wierszu #3). 

 

Informacja o autorze: 

 

Krzysztof Włodarczyk: informatyk, grafik oraz bibliotekarz specjalizujący się w naukowej 

informacji medycznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się problematyką 

bibliografii zespołów osobowych oraz metodami oceny dorobku publikacyjnego. Ze względu na 

wykształcenie techniczne zajmuje się różnymi aspektami automatyzacji procesów bibliotecznych, 

w szczególności oprogramowaniem do zarządzania bibliografią osobową oraz instytucjonalną. 

Prowadzi szkolenia z naukowych baz danych. Redaktor czasopisma „Społeczeństwo Informacyjne” 

oraz serwisu „Informacja Naukowa”. Posiada ponad 10 lat doświadczenia w projektowaniu stron 

internetowych. W życiu kieruje się wartościami chrześcijańskimi. 
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Informacje o czasopiśmie „Społeczeństwo Informacyjne” 

 

Głównym celem czasopisma jest zapewnienie wsparcia w funkcjonowaniu i rozwoju osobowym 

w ramach społeczeństwa informacyjnego. Podstawową zawartość pisma tworzą materiały edukacyjne 

poświęcone m.in. nowoczesnym technologiom umożliwiającym docieranie do informacji, kształtowi 

współczesnej sieci informacyjnej, zarządzaniu informacją oraz jej przetwarzaniu i udostępnianiu. 

Tę ostatnią sferę należy rozumieć w szerokim kontekście komunikacji społecznej – umiejętne 

przekazywanie informacji nie powinno być obce świadomemu obywatelowi społeczeństwa 

informacyjnego. Dlatego drugim, istotnym nurtem czasopisma są publikacje dotyczące warsztatu pracy 

trenera, zawierające m.in. porady na temat doskonalenia autoprezentacji oraz technik komunikacji 

interpersonalnej. Poruszamy także tematykę efektywności pracy oraz zarządzania czasem, a ponadto 

opisujemy nowe zjawiska, trendy oraz możliwości, jakie daje nam społeczeństwo informacyjne. 

Kładziemy duży nacisk na popularyzację nowoczesnych technologii w różnych aspektach życia 

codziennego, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji oraz nauki. Pismo adresowane jest do 

wszystkich świadomych obywateli społeczeństwa informacyjnego, w tym studentów, nauczycieli 

akademickich, naukowców oraz bibliotekarzy. 

 

Współczesne społeczeństwo określane jest mianem informacyjnego, ponieważ to właśnie informację 

uznaje się za szczególne dobro. Informacja ma wymiar ekonomiczny: proces jej pozyskiwania, 

przetwarzania oraz udostępniania stanowi znaczną część gospodarki. Coraz częściej działania związane 

z informacją opierają się na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. A zatem szczególnymi 

wartościami społeczeństwa informacyjnego są: informacja, wiedza, technologia, komunikacja oraz 

rozwój. Każda osoba w społeczeństwie informacyjnym musi się ustawicznie dokształcać, aby móc 

odnaleźć się w nowoczesnej sieci informacyjnej, funkcjonującej niemal w każdej dziedzinie życia – 

szczególnie w edukacji i nauce. 

 

Czasopismo Społeczeństwo Informacyjne jest kwartalnikiem. Prace udostępniane są w serwisie 

informacja-naukowa.pl, który jest głównym miejscem publikacji. Następnie ukazują się one w postaci 

czasopisma elektronicznego w wersji PDF. Wszystkie artykuły publikowane są w otwartym dostępie 

(open access), na licencji CC-BY-NC-ND. Zapraszamy do lektury oraz współpracy. 

 

Redakcja  
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Współpraca 

 

Zapraszamy do współpracy nad tworzeniem czasopisma. Jesteśmy zainteresowani pracami 

o charakterze poradnikowym, materiałami edukacyjnymi oraz publikacjami opisującymi nowe zjawiska 

i technologie związane ze społeczeństwem informacyjnym. Prace adresowane są do świadomych 

obywateli społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem studentów, doktorantów, 

naukowców, nauczycieli akademickich, trenerów oraz bibliotekarzy. 

 

Do czasopisma przyjmowane są wyłącznie prace wcześniej niepublikowane. Prosimy o dołączenie 

oświadczenia, że praca jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem autora. Udział innych osób, które 

przyczyniły się do powstania pracy, powinien zostać ujawniony. Autor zobowiązany jest do wskazania 

nazwisk współautorów oraz charakteru ich wkładu w powstanie publikacji. 

 

Czasopismo ma charakter niekomercyjny i udostępniane jest bezpłatnie, na zasadzie otwartego 

dostępu (open access). Koszty wydania ponoszone są przez redakcję. Autorom publikacji nie są 

wypłacane honoraria. Każdemu autorowi przysługuje prawo do zamieszczenia biogramu (ok. 650 

znaków) wraz z odnośnikami do profilów w mediach społecznościowych lub do innej wybranej strony. 

 

Zastrzegamy prawo do redakcji oraz korekty otrzymanych tekstów. Po ewentualnym wprowadzeniu 

zmian zawsze przesyłamy tekst do autoryzacji przed ostateczną publikacją. 

 

Po więcej informacji dot. współpracy, zapraszamy na stronę: informacja-naukowa.pl 
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