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Kiedyś…

Zbieranie danych Tworzenie baz bibliograficznych



Teraz



Jak oswoić smoka?
Biblioteczne supermoce:

- wiedza

- umiejętności

- współpraca



1. Supermoc – Przygotowanie informacji
Informacje na stronie bibliotek (Zakładki: Dla Nauki, Dla Naukowca, Strefa Pracownika Nauki)

Bazy danych

Akty prawne

Wykazy czasopism punktowanych

Instrukcje



2. Supermoc – Zbieranie i dostarczanie danych
Zbieranie informacji o publikacjach

Opracowywanie.

Tworzenie baz bibliograficznych.

Przypisywanie punktacji.

Przesyłanie i uzupełnianie danych w PBN.



3. Supermoc – Analiza danych 
Przygotowywanie zestawień i raportów.

Przygotowanie informacji o pracownikach N0.

Symulacja oceny parametrycznej.



4. Supermoc – szkolenia i konsultacje
Obsługa baz danych.

Wyszukiwanie cytowań.

Zakładanie i obsługa konta ORCID.

Pomoc zespołom doradczym.

Pomoc redakcjom czasopism.



5. Supermoc – Znajomość aktów prawnych
Pomoc naukowcom.

Dostosowywanie systemów.

Konsultacje aktów prawnych.

Trzymanie ręki na pulsie.



6. Supermoc – Parametry i wskaźniki
Znajomość podstawowych wskaźników bibliometrycznych (IF, SNIP, CiteScore, SJR, Indeks 
Hirscha).

Umiejętność wyszukiwania wskaźników w modułach analitycznych (SciVal, InCites).

Przygotowywanie zestawień i wyliczanie wskaźników.



7. Supermoc – Pierwsza pomoc
Ile ja za to punktów dostanę?

A ile slotów to zajmie?

Lepiej opublikować 2 rozdziały czy 2 artykuły?

Czemu mi Pani zabrała punkty?

Czy to jest czasopismo drapieżne?

Dostałem wczoraj informację o przyjęciu do druku. Czemu tej publikacji jeszcze nie ma w moim 
dorobku?

Potrzebuję na jutro raport cytowań. Czy da się zrobić?

Dlaczego w PBN nie ma moich publikacji?

Do którego czasopisma lepiej wysłać tekst?



Ewaluacja - problemy
Brak nowego PBN/POL-on-u.

Brak niektórych aktów prawnych.

Brak wykazu czasopism.

Problemy z interpretacją rozporządzenia ewaluacyjnego.
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czyli-obieg-informacji-o-dorobku-pracownikow-na-uniwersytecie-slaskim
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Bibliotekarzu!
Zostań
czarodziejem
ewaluacji!
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