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Bazy wiedzy – 
zintegrowane udostępnianie informacji  
na przykładzie wybranych projektów

Wstęp 

rozwijające się środowisko naukowe i społeczno -gospodarcze to pod-
stawa zmian w instytucjach związanych z nauką, gospodarką i przemy-
słem w wielu aspektach. Zdobywanie umiejętności wykorzystywania wie-
dzy, przekazywania jej do innych obszarów życia społeczno -gospodarczego, 
a także pozyskiwania konkretnych informacji czy też kreowanie innowacyj-
nych przedsięwzięć stało się jednym z ważniejszych wyzwań współczesnych 
czasów. Wyzwaniom tym muszą sprostać nie tylko instytucje gospodarki 
narodowej, lecz także instytucje życia naukowego, społecznego i kultural-
nego: uczelnie wyższe, ośrodki badawczo -rozwojowe, administracja publicz-
na, czy też inne organizacje pozarządowe. W publikowanych programach 
i dokumentach dotyczących planów rozwoju kraju związek między nauką 
i gospodarką (transfer wiedzy) jest szczególnie widoczny1. Założenia za-
warte w tych programach zgodne są z założeniami i wizją rozwoju Eu-
ropejskiej Przestrzeni Badawczej, które określone zostały w tzw. Zielonej 
Księdze zatytułowanej Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe Perspektywy. Po-

1 należą do nich między innymi: Program Innowacyjna Gospodarka. http://www.poig. 
2007 -2013.gov.pl/strony/default.aspx/strony/default.aspx); Program Operacyjny Inteligentny 
Rozwój, 2014–2020. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1867/ost_Poir_19_01_
dokument_21012015_okladka.pdf; https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o -fundu 
szach/dokumenty/program -inteligentny -rozwoj -dokument/; Narodowy Program Foresight. 
https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/78b1ede52424d4304047c720757eb4c3.pdf
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winny obejmować: właściwy przepływ wykwalifikowanej kadry naukowej, 
światowej klasy infrastrukturę naukowo -badawczą, skuteczny przepływ 
wiedzy, dobrze skoordynowane programy i priorytety naukowo -badawcze 
oraz otwarcie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) na resztę świata2. 
Zgodnie z tymi założeniami i wymaganiami nowej rzeczywistości, modyfi-
kacji uległy również podstawowe zadania wyższych uczelni. ich misja, która 
do tej pory związana była przede wszystkim z prowadzeniem działalności 
edukacyjnej oraz naukowo -badawczej, została uzupełniona o dodatkową: 
współpraca z otoczeniem społeczno -gospodarczym w zakresie transferu 
technologii i wiedzy. ta dodatkowa, „trzecia misja” kształtuje rozwój uczelni 
w kierunku nowego modelu uniwersytetu „trzeciej generacji” lub inaczej: 
„przedsiębiorczego uniwersytetu”3. uniwersytet trzeciej Generacji w Słow-
niku innowacji określony został jako „model szkoły wyższej dążącej do in-
tegracji z gospodarką i szeroko rozumianym otoczeniem, aby skorzystać 
z następującej transformacji w kierunku gospodarki wiedzy”4. nowa rze-
czywistość i zadania, którym powinny sprostać szkoły wyższe, wymuszają 
poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań na styku wielu obszarów: 
nauki, biznesu, administracji państwowej. należy tutaj wspomnieć o funk-
cjonujących w strukturach uczelni działach badań naukowych czy centrach 
transferu technologii. W związku z nową rzeczywistością, w której funk-
cjonują współczesne uczelnie wyższe, biblioteki akademickie, jako ośrodki 
wspierające działalność macierzystych uczelni (zgodnie z ustawą o szkol- 
nictwie wyższym5, jak i ustawą o bibliotekach6), podejmują współpracę przy 

2 Europejska Przestrzeń Badawcza. http://www.nauka.gov.pl/europejska -przestrzen -ba 
dawcza/

3 szerzej na temat uniwersytetu trzeciej Generacji: Uniwersytet Trzeciej Generacji. Stan 
i perspektywy rozwoju. red. D. Burawski. Poznań: Europejskie centrum Wspierania Przed-
siębiorczości, 2013; K.B. matusiak: Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej 
na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych. Warszawa: sGH, 2010; 
j.G. Wissema: Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku. Wrocław: ZantE, 2009; 
a. Kamińska, j. skonieczny: Transfer technologii z uniwersytetu do biznesu. http://www.ptzp.
org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p013.pdf. W maju 2016 r. odbędzie się konfe-
rencja naukowa z cyklu Krakowskich Konferencji naukowych „Edukacja dla przedsię-
biorczości” pod hasłem: Przedsiębiorczy uniwersytet wobec wyzwań globalizacji i europeizacji. 
Wśród wielu proponowanych zagadnień znalazły się między innymi: rola uniwersytetu 
w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych, wpływ edukacji na przedsiębiorczość społe-
czeństwa,  e -edukacja a kształcenie postaw przedsiębiorczych studentów,  edukacja dla 
przedsiębiorczości a edukacja ekonomiczna i biznesowa. http://www.ignatianum.edu.pl/
nauka/konferencje/przedsiebiorczy -uniwersytet -wobec -wyzwan -globalizacji -i -europeizacji 

4 Słownik innowacji. http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_96055.asp?soid=a8576Ec2715 
240758212570807c32824.

5 ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.u. 2005, nr 164, 
poz. 1365.

6 ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach. Dz.u. 1997, nr 85, poz. 539. 
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realizowaniu projektów zmierzających do spełnienia zadań uczelni trzeciej 
Generacji7. 

Zmianę metod pracy bibliotek, rozszerzenie oferty usług zgodnie ze 
zmieniającym się otoczeniem i wymaganiami użytkowników widać było 
już w latach ubiegłych. Przykładem jest dążenie do udostępnienia źródeł 
informacji w sposób zintegrowany, między innymi katalogów centralnych 
(na przykład nuKat, Karo), czy włączenie danych do światowych katalo-
gów i baz danych (na przykład KVK, BasE). innym przykładem transforma-
cji pracy bibliotek może być włączenie się bibliotek w proces parametryzacji 
uczelni: obok pierwotnego rejestrowania dorobku naukowego (co służy jedy-
nie dokumentowaniu publikacji pracowników uczelni) dokonuje się analiz 
bibliometrycznych i naukometrycznych – publikuje raporty i zestawienia, 
wzbogaca aparat wyszukiwawczy oraz uwzględnia wytyczne komisji oce-
niających (na przykład listy czasopism punktowanych). Kolejną inicjatywą 
odzwierciedlającą rozwój usług informacyjnych jest budowa i udostępnienie 
platform oferujących dostęp do informacji w sposób zintegrowany8 (na przy-
kład portal Baztol „Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych”, 
platforma EKonlEX). W wielu bibliotekach akademickich wdrożono sys-
temy integrujące wyszukiwania w różnych źródłach informacji, tzw. multi- 
wyszukiwarki zasobów bibliotecznych (na przykład Primo, summon,  
EBsco Discovery service), które przeszukują dostępne w bibliotece źródła 
informacji (bazy danych i katalogi). Do istotnych inicjatyw podejmowanych 
przez biblioteki wyższych uczelni należy tworzenie (czy współtworzenie) 
bibliotek cyfrowych oraz repozytoriów9. 

niektóre biblioteki podejmują działania w kierunku zmian organiza-
cyjnych, zgodnych ze współczesnymi realiami. nowoczesne rozwiązania 

7 W art. 13.1. ustawy o szkolnictwie wyższym zapisano podstawowe zadania uczel-
ni, wśród nich znajduje się upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury na-
rodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 
i informacyjnych, a także prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadcze-
nie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki. W ustawie o bibliotekach 
w rozdziale 6. Biblioteki naukowe zawarto zapis, że biblioteki naukowe służą potrzebom 
nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów infor-
macyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo -badawczych oraz zawierających 
wyniki badań naukowych.

8 integracja ta odbywa się na różnych poziomach – od najprostszego zebrania na 
jednej platformie wykazu wszystkich źródeł (portale dziedzinowe), poprzez powiązanie 
danych z różnych zasobów (linkowanie), do realizacji wyszukiwania zintegrowanego 
(zastosowanie multi - i metawyszukiwarek). integracji podlegają między innymi katalogi 
bibliotek i katalogi centralne, bibliografie regionalne, bibliografie publikacji pracowników 
naukowych i inne bazy danych tworzone w bibliotekach, kolekcje cyfrowe. 

9 jednym z pierwszych repozytoriów na świecie jest repozytorium arXiv, utworzone 
na początku lat dziewięćdziesiątych. W krótkim czasie stało się ono jednym z najważ-
niejszych miejsc wymiany wiedzy między pracownikami naukowymi z fizyki. 
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technologicznie i informacyjne aplikowane w pracy bibliotek naukowych 
pozwalają przekształcić je w centra wiedzy i informacji, które poza pod-
stawowymi zadaniami określonymi ustawą oraz zapisanymi w statucie 
poszczególnych bibliotek pełnią funkcję „centrów przekazywania (dystry-
bucji) informacji” wyselekcjonowanej, sprawdzonej i kompletnej. stanowią 
także obszar pracy studentów i pracowników naukowych, udostępniając 
zasoby, programy komputerowe czy infrastrukturę informatyczną; współ-
pracują przy tym z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni, na przy-
kład centrami transferu technologii, bazami danych prowadzonymi przez 
uczelnie (na przykład baza ekspertów czy laboratoriów). Przykładem zmian 
może być biblioteka Politechniki Wrocławskiej, która modyfikując struktu-
rę organizacyjną, przyjęła nazwę: centrum Wiedzy i informacji naukowo-
 -technicznej Politechniki Wrocławskiej (cWiint PWr). W skład cWiint 
PWr wchodzą: Biblioteka Klasyczna (ze zbiorami drukowanymi), Biblioteka 
Elektroniczna (ze zbiorami cyfrowymi), ośrodek Współpracy nauki z Go-
spodarką, Punkt Kontaktowy ds. transferu technologii, Zespół laborato-
riów naukowo -Badawczych oraz oddziały zlokalizowane w jednostkach 
organizacyjnych uczelni.

Bazy wiedzy w uczelniach wyższych 

Biblioteki uczelniane wpisują się również w założenia uczelni trzeciej 
Generacji, podczas realizacji postawionych zadań wykorzystują wcześniejsze 
swoje doświadczenia i zakończone już projekty, podejmując równocześnie 
współpracę z innymi jednostkami uczelni. inicjatywami łączącymi informa-
cje o wielu procesach zachodzących w uczelni są bazy wiedzy. obejmują one 
całość działalności naukowej, projektowej i badawczej. stanowią komplekso-
wą informację o tej sferze działalności wyższych uczelni, integrując istniejące 
już bazy, a także tworząc nowe. Wśród takich baz znajdują się najczęściej: 
informacje udostępniane przez bibliotekę (znajdują się tutaj między innymi 
bazy dorobku publikacyjnego, dokumenty udostępnione w repozytorium 
i bibliotece cyfrowej, dane bibliometryczne, informacje o patentach), infor-
macje o pracownikach, informacje o ekspertach w określonej dziedzinie, 
informacje o prowadzonych pracach badawczych i grantach, informacje 
o strukturze uczelni – jednostki organizacyjne, informacje o aparaturze i la-
boratoriach, informacje o realizowanych pracach dyplomowych. Przykłada-
mi takich rozwiązań mogą być projekty uruchomione przez Politechnikę 
Warszawską, Politechnikę opolską i uczelnie trójmiasta.
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Politechnika Warszawska – Baza Wiedzy PW

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej10 powołana została uchwałą  
senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 listopada 2012 roku, natomiast 
zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz 
repozytorium zawarto w Zarządzeniu nr 3/2014 Rektora Politechniki Warszaw-
skiej z dn. 29 stycznia 2014 r. celem utworzenia Bazy Wiedzy Politechniki 
Warszawskiej nie było jedynie upowszechnianie dorobku naukowego pra-
cowników i doktorantów oraz studentów uczelni. system przeznaczony jest 
do gromadzenia i archiwizowania wyników prac naukowych, publikacji, 
informacji o kierunkach i wynikach prowadzonych na uczelni badań, spe-
cjalizacji poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz profili pracowni-
ków naukowych, a także do udostępniania tych informacji. Baza Wiedzy 
rejestruje informacje o wszelkich formach działalności naukowej, dydak-
tycznej i badawczej prowadzonej na Politechnice Warszawskiej, a dane te są 
zgodnie z wymogami określonymi dla ocen parametrycznych pracowników 
i jednostek naukowych. na Bazę Wiedzy Politechniki Warszawskiej składa-
ją się moduły: repozytorium, ludzie PW, Projekty11, nowe technologie12,  
czasopisma i serie, Konferencje, statystyki13, narzędzia. 

Podstawową funkcją projektu Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej 
jest funkcja repozytoryjna14, czyli rejestrująca w module repozytorium peł-
ne teksty dokumentów będących wynikiem pracy naukowej i dydaktycznej 
pracowników uczelni, a także stanowiące wynik prac komisji i organów 
nadzorujących pracę uczelni. inną funkcję pełnią moduły o charakterze do-
radczym, na przykład moduł czasopisma i serie oraz moduł Konferencje. 
Dodatkową funkcją jest wyszukiwanie ekspertów z danej dziedziny wiedzy 
(odzwierciedla to na przykład dorobek publikacyjny, udział w projektach, 
wykaz wypromowanych prac). Baza Wiedzy umożliwia generowanie ra-
portów na potrzeby sprawozdawczości i ocen parametrycznych (dla sys-
temu ministerialnego Pol -on, ankiety jednostki, bibliografii pracowników, 
roczne sprawozdania jednostek – annual report, sprawozdania dziekanów 
wydziałów), a także współpracę z platformą infona15. Dzięki zastosowa-

10 Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej. http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/
11 W marcu 2016 r. moduł ten nie został jeszcze zakończony. Wdrożone zostały pro-

jekty prowadzone przez Wydział Elektroniki i technik informacyjnych od 2011 r., jednak 
docelowo moduł zawierać będzie wszystkie prowadzone na uczelni projekty.

12 moduł w fazie rozwoju.
13 moduł w fazie rozwoju. obecnie (marzec 2016) statystyki dotyczą gromadzenia 

danych w repozytorium PW. Planowane są statystyki umożliwiające między innymi 
prezentowanie zestawień najczęściej wyszukiwanych publikacji, autorów, najczęściej 
przeglądanych dziedzin.

14 Dane z 29 marca 2016 r. 
15 infona – Portal komunikacji naukowej. https://www.infona.pl/?locale=pl
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niu odpowiednich mechanizmów indeksowania danych oraz komunika-
cji zgodnej ze standardami oai, Google scholar, scopus i Web of science 
zwiększa się widoczność dorobku publikacyjnego pracowników Politechniki 
Warszawskiej zamieszczonego w repozytorium, co w znacznym stopniu 
wpływa na cytowalność prac. Dzięki danym zamieszczonym w Bazie Wie-
dzy możliwe jest tworzenie mapy badań jednostek organizacyjnych uczelni, 
a także – dzięki gromadzeniu pełnych, również retrospektywnych infor-
macji – śledzenie zmian nazwisk, afiliacji autorów lub zmian w nazwach 
jednostek organizacyjnych uczelni. 

repozytorium to integralna część Bazy Wiedzy – archiwizuje i udostęp-
nia w wersji cyfrowej (w bazach: Publikacje, Doktoraty, Prace dyplomowe) 
pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: mo-
nografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, teksty utworów 
stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych, a także 
prace dyplomowe studentów studiów i i ii stopnia. W repozytorium zare-
jestrowano prawie 55 tys. publikacji naukowych, 34 tys. prac magisterskich 
i inżynierskich, 39 tys. profili osób – pracowników Politechniki Warszaw-
skiej, 33 tys. rozpraw doktorskich, 2 300 projektów oraz 150 jednostek i in-
stytucji16. Wyszukiwanie w bazie Publikacje odbywa się przez wybór jednej 
z dwóch możliwości: wyszukiwanie proste (opcje selekcjonowania: książki 
redagowane, autorskie, rozdziały z książek, artykuły z czasopism, raporty, 
tłumaczenia, patenty, można również zawężać zakres lat) i zaawansowane 
(możliwość łączenia wielu kryteriów operatorami boolowskimi, a także wy-
bierania dodatkowych opcji – spośród wielu – mających na celu zawężanie 
obszaru poszukiwań). W obu sposobach wyszukiwania dostępny jest wybór 
porządkowania informacji według różnych kryteriów. Wyszukiwanie w bazie 
Doktoraty odbywa się przez wybór jednego kryterium spośród dostęp-
nych (lub wielu – połączonych operatorami boolowskimi). należą do nich:  
słowa z dokumentu, autor, promotor, recenzent oraz jednostka dyplomująca. 
Podobne kryteria wyszukiwawcze zastosowano w przypadku bazy Prace 
dyplomowe (magisterskie i inżynierskie/licencjackie). opcje te uzupełniono 
o dodatkowe możliwości: zawężenie obszaru poszukiwań do prac inżynier-
skich, licencjackich, magisterskich, studiów podyplomowych oraz kryterium 
języka pracy. Zwraca również uwagę prezentacja wyników i możliwości  
pobierania ich w różnych formatach: ankieta 2013, Bibliografia, bibtex, 
~ĆsV, Dorobek jednostki, raport, raport Wydziałowy, Wykaz. 

Dane zgromadzone w bazie ludzie Politechniki Warszawskiej udostęp-
nione są w kilku bazach: osoby, Eksperci, Eksperci dla mediów, aktywności 

16 Dostęp do tych utworów ograniczać mogą tylko warunki określone w umowach 
pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje 
finansujące badania).
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(na przykład członkostwo w stowarzyszeniach, gremiach naukowych, ra-
dach naukowych konferencji i czasopism). jest to baza dokumentująca infor-
macje dotyczące działalności środowiska akademickiego Politechniki War-
szawskiej. udostępniono wyszukiwanie osób lub zespołów ludzkich według 
cech formalnych (na przykład nazwisko, stanowisko, wydział – baza oso-
by) oraz według charakterystyki dziedzinowej (na przykład baza Eksperci). 
charakterystyka dziedzinowa naukowca czy jednostki uczelni opiera się 
przede wszystkim na danych wprowadzonych do Bazy Wiedzy (materiale 
publikacyjnym, liczbie wypromowanych doktoratów, prowadzonych projek-
tów oraz nadzorowanych prac dyplomowych). Przeszukiwanie bazy Projek-
ty możliwe jest przez wybór wyszukiwania prostego (słowa z dokumentu, 
wykonawcy, kierownik, jednostka wykonująca, tytuł, słowa kluczowe; do-
datkowo możliwe jest zawężenie wyszukiwania do dat rozpoczęcia i za-
kończenia projektu oraz realizowania w określonym przedziale czasowym; 
ponadto można wybrać obszar zastosowań: przemysł, administracja, biznes, 
nauka, edukacja) i zaawansowanego (opcje wyszukiwania prostego uzupeł-
nione zostały o status projektu: w realizacji, zakończony; rodzaj współpracy: 
projekt międzynarodowy, krajowy; rodzaj projektu: badawczy podstawo-
wy, badawczy rozwojowy, edukacyjny, specjalny, wdrożeniowy, inwestycyj-
ny aparaturowy, inwestycyjny budowlany, ekspertyza, opinia). W swoim 
założeniu baza nowe technologie będzie udostępniać opisy nowych tech-
nologii powstałych na uczelni, ta część bazy jest jednak jeszcze w fazie 
rozwoju. Wśród opcji wyszukiwawczych znalazły się tutaj kryteria: słowa 
z dokumentu, nazwa technologii, słowa kluczowe; kryteria te można łączyć 
operatorami boolowskimi. Ponadto udostępniono dodatkowe opcje selekcjo-
nowania informacji: patent (tak, nie, w toku), etap/status technologii (kon-
cepcyjny, wstępna realizacja, zakończony, zaawansowany), rodzaj projektu 
(finansowany ze środków publicznych, badania własne, badania zlecone 
przez przemysł). 

nieco inny charakter mają bazy czasopisma i serie oraz Konferencje. 
są to bazy o charakterze informacyjnym. Baza czasopisma i serie udostęp-
nia tytuły czasopism z listy czasopism punktowanych ministerstwa nauki 
i szkolnictwa Wyższego, a także innych czasopism, w których publikowa-
ne są prace pracowników Politechniki Warszawskiej. Baza ta nie jest do-
kumentacją dorobku naukowego, lecz bazą informacyjną. Wspiera proces 
decyzyjny przy wyborze tytułu czasopisma, do którego autor może zgłosić 
propozycję publikacji. Przeszukiwanie tej bazy możliwe jest poprzez numer 
issn, dziedzinę, wybór listy (a, B, c, inne lub brak), a także przez określe-
nie liczby punktów (od – do), które czasopismo uzyskało po ostatniej an-
kiecie czasopism naukowych. Baza Konferencje rejestruje nazwy konferencji, 
których materiały indeksuje baza Web of science, oraz konferencje spoza tej 
bazy. choć moduł statystyki znajduje się jeszcze w fazie rozwoju, dostęp-
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ne jest podstawowe zestawienie: statystyki repozytorium (w zestawieniu 
tabelarycznym przedstawiono podział publikacji udostępnionych w repo-
zytorium; kryterium sortowania stanowi nazwa jednostki organizacyjnej). 
jeszcze inny charakter ma baza narzędzia; udostępnia ona odnośniki do 
programów ułatwiających archiwizowanie i organizowanie źródeł informa-
cji poprzez tworzenie na przykład spisów bibliograficznych, wyszukiwanie 
i śledzenie cytowań oraz wyliczanie statystyk dotyczących liczby publika-
cji i cytowań (Zotero, Publish or Perish, scopus, Google scholar, microsoft 
academic search). 

uwagę zwraca interesująca organizacja wyszukiwania i prezentacji wy-
ników17.

Przykładowy profil osoby w bazie ludzie PW (rys. 1) zawiera podsta-
wowe informacje identyfikujące osobę (tytuł naukowy, stanowisko, afiliację, 
dane kontaktowe, a także tzw. raport dorobku, obejmujący informacje o licz-
bie publikacji, liczbie wypromowanych rozpraw doktorskich, udziale w pro-
jektach, liczbie wypromowanych prac dyplomowych, aktywności zawodo-
wej oraz osiągnięciach zawodowych). Dodatkowo w profilu zamieszczony 

rys. 1. Przykładowy profil osoby z Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej –  
prof. dr hab. inż. mieczysław muraszkiewicz [14.04.2016]

17 Z uwagi na ograniczoną liczbę stron tekstu zaprezentowano jedynie wyniki wy-
generowane z modułu ludzie PW.
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jest link do strony domowej osoby, a także informacje o indeksie Hirsha 
oraz opis działalności naukowej. szczegółowe dane dotyczące wyszukanej 
osoby można przeglądać, wybierając jedną z dziesięciu opcji: profil – dane 
wyjściowe, publikacje, doktoraty, projekty, prace dyplomowe, aktywność, 
osiągnięcia (w formie wykazu), cytowania (graficzne wyróżnienie – kolorem 
niebieskim – publikacji, które miały wpływ na wyznaczony indeks Hirsha, 
dane uzupełnione są o informacje o wysokości indeksu Hirsha oraz dane 
o wszystkich cytowaniach – na podstawie danych zamieszczonych w mię-
dzynarodowych bazach danych), statystyki (wykresy liniowe obrazujące  
aktywność publikacyjną lub cytowania), współpraca (graficznie przedsta-
wione powiązania między osobami, z którymi współpracowała wyszukana 
osoba – przykład prezentacji graficznej przedstawia rys. 2).

rys. 2. Przykład graficznej prezentacji współpracy wyszukanej osoby –  
prof. dr. hab. inż.  mieczysława muraszkiewicza –  

z Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej [14.04.2016]

Dodatkowo każdy profil w Bazie Wiedzy PW uzupełniony został 
o chmurę tagów, która umożliwia ograniczenie grafu do współpracowników 
z wybranej dziedziny. Wskazanie myszką na połączenie między osobami 
powoduje wyświetlenie liczby ich wspólnych publikacji. 
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Dla przykładu wybrano tag: systemy informacyjne. spowodowało to wy-
świetlenie czterech nazwisk – współautorów publikacji z zakresu systemów 
informacyjnych (rys. 3). 

rys. 3. Wynik zawężenia wyszukania informacji w profilu 
prof. dr. hab. inż. mieczysława muraszkiewicza dla tagu: systemy informacyjne 

w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej [14.04.2016]

Politechnika opolska – Baza Wiedzy Platon

innym przykładem platformy integrującej informacje o działalności 
naukowo -badawczej uczelni jest uruchomiona w Politechnice opolskiej  
Baza Wiedzy Platon. mimo iż charakter tej Bazy jest podobny do charak-
teru omówionej wcześniej Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej, organi-
zacja i prezentacja wyników w bazie uczelni opolskiej jest odmienna. 

Baza wiedzy Platon18 przygotowana została w ramach zadania 6 – 
Wdrożenie modelu zarządzania wiedzą projektu pt.: Uczelnia Nowej Generacji 
– zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych mo-
deli zarządzania jakością Programu operacyjnego Kapitał ludzki 2007–2013, 
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz 
zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydak-
tycznego uczelni. Baza Wiedzy Platon gromadzi i udostępnia informacje 
o prowadzonych w Politechnice opolskiej pracach naukowych, badawczych 
i wdrożeniowych, realizowanych projektach, posiadanych patentach i zgło-
szeniach patentowych, a także o publikacjach, pracach dyplomowych, dok-
torskich oraz habilitacyjnych. Ponadto w Bazie udostępniane są informacje 
o zapleczu laboratoryjnym, aparaturze oraz o organizowanych konferen-
cjach i podpisanych umowach z jednostkami zewnętrznymi. Bazę Wiedzy 

18 Baza Wiedzy Platon. http://platon.po.opole.pl/
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Platon Politechniki opolskiej tworzy czternaście baz. Wszystkie te bazy 
przeszukiwane są przez tzw. bazę imienną (wyszukiwarkę przekrojową) – 
po wprowadzeniu szukanego nazwiska użytkownik otrzymuje zestawie-
nie wygenerowane na podstawie danych zawartych w pozostałych bazach 
(z liczbą odnalezionych trafień oraz możliwością ich wyświetlenia w postaci 
listy wyników): Publikacji, Patentów + Zgłoszeń w uPrP, laboratoryjna, 
Ekspertów, cytowań, Zespołów Badawczych, Prac Dyplomowych, Doktor-
skich i Habilitacyjnych, Prac statutowych nBs, aparatury, Konferencje, Pro-
jektów, Ekspertyzy i Wdrożenia (rys. 4). 

rys. 4. Wynik wyszukiwania w Bazie Wiedzy Platon Politeczniki opolskiej 
przez zastosowanie bazy imiennej (wyszukiwarki przekrojowej)

W Bazie Ekspertów gromadzone są informacje dotyczące dorobku na-
ukowego pracowników Politechniki opolskiej, między innymi dane o pu-
blikacjach, patentach, wdrożeniach, uprawnieniach, certyfikatach, wypro-
mowanych doktorantach oraz doświadczeniu ze współpracy z przemysłem. 
Przeszukiwanie tej bazy możliwe jest poprzez kryteria: nazwisko i imię, 
jednostka (wybór z listy), dziedziny nauki (wybór z listy) oraz słowa klu-
czowe. Baza Publikacji zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych, 
popularnonaukowych, dydaktycznych i literackich, których autorami lub 
współautorami są pracownicy Politechniki opolskiej. Przeszukiwanie tej 
bazy możliwe jest przez wybór z listy dla kryteriów: autor, jednostka, rok 
wydania i typ publikacji, oraz przez wprowadzenie tytułu publikacji oraz 
nazwy czasopisma. Baza cytowań przedstawia wskaźniki cytowalności pu-
blikacji pracowników Politechniki opolskiej obliczane przez bibliotekarzy 
Biblioteki Głównej Politechniki opolskiej na podstawie wyników bazy Web 
of science core collection. Dane dostępne są przez wybór z listy nazwiska 
i imienia autora, jednostki oraz roku publikacji. 

Baza Patentów + Zgłoszeń w uPrP pozwala na wyszukiwanie informa-
cji o zgłoszeniach i udzielonych prawach wyłącznych wyników badań B+r 



442 renata frączek

pracowników Politechniki opolskiej. Dane dostępne są przez wyszukanie 
według nazwiska twórcy, numeru zgłoszenia, numeru prawa, tytułu oraz 
słowa kluczowego, a także przez wybór z listy kategorii ochrony, jednost-
ki, roku zgłoszenia oraz roku decyzji o udzieleniu prawa. Baza Zespołów 
Badawczych udostępnia podstawowe informacje o zespołach badawczych 
zawiązywanych w celu wspólnego prowadzenia badań i prac naukowych na 
Politechnice opolskiej. Dostęp do tych informacji możliwy jest przez wpro-
wadzenie nazwiska, obszaru badawczego oraz słowa kluczowego, a także 
przez wybór jednostki z dostępnej listy. Baza laboratoryjna jest bazą udo-
stępniającą dane o zasobach materialno -technicznych Politechniki opolskiej, 
które pozwalają na realizację procesu dydaktycznego, projektów naukowych 
i badawczych. informacje zawarte w tej bazie przeszukiwać można przez 
wprowadzenie nazwy, nazwiska opiekuna oraz słowa kluczowego, ponadto 
wybór z listy jednostki i dziedziny nauki. 

Baza Prac Dyplomowych, Doktorskich i Habilitacyjnych zawiera infor-
macje o pracach dyplomowych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, 
doktorskich i habilitacyjnych, obronionych w Politechnice opolskiej oraz 
opisy tych prac. Dane, poza opcjami wyszukiwawczymi odzwierciedlają-
cymi podstawowe informacje identyfikujące prace dyplomowe (autor, ty-
tuł), możliwe są do przeszukania według: rodzaju studiów, rodzaju pracy, 
jednostki/kierunku studiów, nazwiska promotora oraz roku obrony. Baza 
Prac statutowych nBs udostępnia wykaz zadań określonych w statucie 
jednostki naukowej, związanych z inicjowanymi i prowadzonymi przez 
nią w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Bazę 
można przeszukiwać przez wprowadzenie tytułu, nazwiska kierownika 
pracy, przez opis, słowa kluczowe, a także przez wybór z listy jednostki 
organizacyjnej. Baza umów zawiera rejestr umów, które zostały zawarte 
przez Politechnikę opolską z podmiotami gospodarczymi. Dane dostęp-
ne są po wprowadzeniu nazw stron umowy, terminu jej zawarcia, słowa 
kluczowego, można także dokonać wyboru z listy roku zawarcia umowy. 
W bazie Konferencje zgromadzono informacje o ogólnopolskich i między-
narodowych konferencjach naukowych oraz seminariach prowadzonych 
lub organizowanych przy udziale pracowników Politechniki opolskiej. 
Przeszukiwanie tej bazy polega na wprowadzeniu tematu konferencji, jej 
lokalizacji oraz terminu. Kolejna baza – Baza Projektów – udostępnia ze-
stawienie naukowych, badawczo -rozwojowych, inwestycyjnych projektów 
realizowanych w Politechnice opolskiej. Dane zaindeksowanych projektów 
można wyszukać przez wprowadzenie statusu projektu, terminu oraz na-
zwiska koordynatora, a także przez wybór z listy jednostki prowadzącej 
projekt i finansującej go instytucji. Ekspertyzy i Wdrożenia natomiast to 
wykaz wdrożeń, ekspertyz i prac zleconych prowadzonych przez pracow-
ników Politechniki opolskiej. Wykaz generowany jest po wprowadzeniu 
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haseł w obszar pola: kierownik pracy, temat, zleceniodawca, czas trwania 
zlecenia oraz po wyborze z listy jednostki organizacyjnej. Baza aparatury 
gromadzi informacje o zasobach aparaturowych i urządzeniach laboratoryj-
nych uczelni i umożliwia wyszukiwanie takich informacji. Zasób tej bazy 
przeszukiwać można przez wprowadzenie nazwiska opiekuna aparatury 
oraz wybór z listy jednostki i dziedziny nauki. 

Podobnie jak w przypadku Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej, 
Baza Wiedzy Platon udostępnia aktualną listę czasopism naukowych 
mnisW, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek na-
ukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo -rozwojowych.

omówione bazy wiedzy uczelni technicznych gromadzą podobne infor-
macje, cele i zadania obu zbiorów informacji są tożsame, bazy różnią się jed-
nak zakresem udostępnianych informacji w poszczególnych pojedynczych 
modułach i szczegółowych bazach danych. Baza Wiedzy Platon nie pre-
zentuje profili pracowników Politechniki opolskiej tak szczegółowo i różno-
rodnie jak Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej. Podstawowe informacje 
o działalności naukowo -badawczej naukowców z opolskiej uczelni dostęp-
ne są przez wyszukiwarkę przeglądową. nie ma też w bazach Politech-
niki opolskiej informacji o dodatkowej działalności pracowników (uczest-
nictwo w gremiach i towarzystwach naukowych, członkostwo w radach 
naukowych czasopism i konferencji itp.). Ponadto nie ma w Bazie Wiedzy 
Platon dostępnych analiz statystycznych (ten moduł w bazie Politechniki 
Warszawskiej jest w fazie rozwoju). Wiele informacji, które według koncepcji 
organizacji Bazy Wiedzy Politechniki opolskiej udostępniono w osobnych 
zbiorach informacji, w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej zgromadzo-
no w ramach jednego modułu nowe technologie.

W odróżnieniu od Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej i Bazy 
Wiedzy Politechniki opolskiej Platon, które stanowią źródło informacji 
zintegrowanej o jednej uczelni, kolejne zaprezentowane projekty powstały 
w wyniku współpracy różnych uczelni jednego regionu, jednakże organi-
zacja tych baz znacznie odbiega od organizacji omówionych wcześniej baz 
wiedzy. Do regionalnych baz gromadzących informacje o uczelniach i jej 
pracownikach naukowych należą Platforma informacji o nauce Pion oraz 
Baza Zasobów naukowych w małopolsce19. 

19 Projekt ten jednak nie jest do końca zrealizowany.
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Platforma informacji o nauce Pion – uczelnie trójmiasta

Platforma informacji o nauce Pion20 określona została jako największa 
przekrojowa baza o potencjale naukowo -badawczym uczelni trójmiasta. 
Koncepcja platformy została utworzona w latach 2010–2011 na mocy po-
rozumienia Politechniki Gdańskiej, uniwersytetu Gdańskiego i akademii 
morskiej w Gdyni. W swoim założeniu platforma miała stanowić źródło 
informacji o zasobach naukowych (intelektualnych i infrastrukturalnych) 
pomorskiego środowiska naukowego21. miała wspierać przede wszystkim 
organizację przepływu informacji między uczelniami regionu, integrację 
tych informacji, a także służyć udostępnieniu wiedzy eksperckiej i in-
frastruktury badawczej nastawionej na tworzenie wspólnych projektów 
i nawiązywanie współpracy. celem nadrzędnym było więc stworzenie 
wspólnej przestrzeni badawczej tego regionu oraz dążenie do jednolitego 
rozwoju w sferze zarówno naukowej, jak i gospodarczej. informacje udo-
stępnione w bazach danych Platformy Pion miały ułatwiać proces doboru 
partnerów w sferze naukowej i działalności gospodarczej, a także tworze-
nie interdyscyplinarnych zespołów czy formułowanie zadań badawczych 
zgodnie z aktualnymi potrzebami otoczenia gospodarczego. W ramach 
Platformy Pion udostępniono bazy: Publikacja, Grant, jednostka badaw-
cza, Przedsiębiorstwo, Pracownik przedsiębiorstwa, oferta technologiczna, 
Konferencja, Pracownik B+r, aktualności, laboratorium, Prawa autorskie, 
Wynalazek, Wydział. 

Platforma Pion umożliwia generowanie raportów i zestawień dla 
władz uczelni, a także do dalszego ich przetwarzania. Pełny dostęp do 
danych możliwy jest po zalogowaniu. użytkownicy niezalogowani mają 
dostęp tylko do wybranych danych udostępnionych przez administratora. 
jednakże stopień realizacji projektu obejmuje tylko dane Politechniki Gdań-
skiej w formie arkuszy, bez możliwości zaawansowanego wyszukiwania 
informacji. rys. 5 przedstawia przykładowy wynik wyszukiwania w bazie 
Publikacja.

20 Platforma informacji o nauce Pion. http://pion.pg.gda.pl/
21 Planowane jest również utworzenie Pomorskiej oferty naukowej online (Pon) – 

bazy rejestrującej komercyjne oferty ośrodków sfery B+r.
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rys. 5. Przykładowy wynik wyszukiwania w bazie Publikacja Platformy informacji 
o nauce Pion

rys. 6. Przykładowy rekord z bazy Publikacja Platformy informacji o nauce Pion

Baza Zasobów naukowych w małopolsce22

Kolejnym przykładem projektu, mającego w swych założeniach stworze-
nie platformy informacyjnej ułatwiającej nawiązywanie kontaktów między 
nauką a biznesem, jest Baza Zasobów naukowych w małopolsce. realizowa- 
ny w ramach projektu Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju 
systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski w swych założeniach baza miała 

22 Baza Zasobów naukowych w małopolsce. http://www.bazawiedzy.malopolska.pl/
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stanowić odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców w zakresie aktualnych 
informacji dotyczących współpracy z ośrodkami sfery nauki. Podstawowym 
celem serwisu miało być ułatwienie nawiązywania współpracy między 
sektorem gospodarki i nauki. na stronie serwisu dostępne są (w wyborze) 
oferty krakowskich szkół wyższych i instytutów badawczych. Poszczególne 
jednostki biorące udział w projekcie opisane są według określonej struktu-
ry obejmującej: opis jednostki, ofertę usługową, główne branże, w których 
może działać ośrodek, słowa kluczowe, lokalizację (umiejscowienie na ma-
pie) oraz dane teleadresowe. Do serwisu przystąpiły następujące uczelnie: 
akademia Górniczo -Hutnicza im. stanisława staszica (13 wydziałów), Po-
litechnika Krakowska (6 wydziałów), uniwersytet Ekonomiczny (2 wydzia-
ły), uniwersytet jagielloński (19 jednostek organizacyjnych), uniwersytet 
rolniczy (12 wydziałów) oraz 9 instytutów badawczych23. analiza zasobu 
wykazała, że tylko akademia Górniczo -Hutnicza, Politechnika Krakowska, 
uniwersytet Ekonomiczny oraz instytuty badawcze udostępniły pełne in-
formacje o swojej działalności24. Projekt realizowany był przez trzy instytu-
cje: małopolski urząd Wojewódzki (lider projektu), Krakowski Park tech-
nologiczny i uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (partnerzy projektu). 
Z uwagi jednak na skromny zasób informacyjny bazy stanowić ona może 
jedynie źródło podstawowych informacji o profilu działalności wybranych 
uczelni i jednostek badawczych. Projekt ten nie może być też porówny-
wany z innymi podobnymi w swych założeniach projektami (opisanymi 
wcześniej).

Podsumowanie

Prezentacja wybranych projektów ujawniła różne rozwiązania w zakre-
sie organizacji danych dotyczących integracji informacji na temat działalności 
naukowej wyższych uczelni oraz współpracy między resortami nauki i biz-
nesu. Wszystkie projekty w swoich założeniach wspierają transfer wiedzy ze 

23 należą do nich: instytut Botaniki im. Władysława szafera Pan w Krakowie, in-
stytut fizyki jądrowej im. Henryka niewodniczańskiego Pan w Krakowie, instytut Ka-
talizy i fizykochemii Powierzchni im. jerzego Habera Polskiej akademii nauk, instytut 
nafty i Gazu – Państwowy instytut Badawczy w Krakowie, instytut odlewnictwa, in-
stytut Przemysłu skórzanego w Łodzi oddział w Krakowie, instytut systematyki i Ewo-
lucji Zwierząt Pan w Krakowie, instytut Zaawansowanych technologii Wytwarzania 
w Krakowie, instytut Zootechniki.

24 Baza Zasobów naukowych w małopolsce. Baza zasobów naukowych. http://www. 
bazawiedzy.malopolska.pl/pl/baza -zasobow
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sfery nauki do sfery gospodarki, jednakże stopień realizacji tych projektów 
nie jest porównywalny. analiza zasobów baz wiedzy nasuwa wnioski, że nie 
wszystkie projekty spełniły sformułowane założenia. Wydaje się, że jedynie 
Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej oraz Baza Wiedzy Platon Poli-
techniki opolskiej w dużej mierze realizują postawione cele i zadania, speł-
niając funkcję integrującą, propagującą badania naukowe, stanowiąc kanał 
informacyjny między nauką a gospodarką. obie bazy wiedzy: Baza Wiedzy 
Politechniki Warszawskiej oraz Baza Wiedzy Platon, gromadzą i udostęp-
niają podobny zasób informacyjny, ale organizacja baz, dostęp do danych 
oraz sposób ich prezentacji różnią się w znacznym stopniu. Politechnika 
Warszawska wykorzystuje nowe rozwiązania informatyczne umożliwiające 
graficzne przedstawienie danych z możliwością jednoczesnego dynamicz-
nego modyfikowania wyników wyszukiwania. Baza Wiedzy Platon udo-
stępnia dane w sposób tradycyjny, znany z wielu wcześniejszych rozwiązań, 
bez zaawansowanych opcji wyszukiwania informacji (na przykład łączenia 
kryteriów operatorami boolowskimi) lub dodatkowych możliwości selekcjo-
nowania informacji. Brakuje też szczegółowych informacji o wielkości za-
sobu Bazy Wiedzy Platon, co jest dostępne w przypadku zarówno Bazy 
Wiedzy Politechniki Warszawskiej, jak i Platformy informacji o nauce Pion. 
Wydaje się też, że omówiony projekt Baza Zasobów naukowych w ma-
łopolsce, finansowany z funduszy unii Europejskiej, zupełnie nie spełnia 
szeroko zakrojonych celów i założeń; pozostaje jedynie platformą informa-
cyjną, integrującą w sposób ustrukturalizowany oferty wybranych wydzia-
łów uczelni oraz jednostek badawczych. 

W przyszłości do grona uczelni oferujących podobne w swym charak-
terze usługi informacyjne dołączy Politechnika Śląska i Biblioteka Główna 
tej uczelni, gdzie wdrożony będzie projekt BaWinatEcH25. Budowa tego 
systemu realizowana jest w obrębie projektu Budowa wirtualnej infrastruktu-
ry informatycznej dla regionalnej zintegrowanej naukowo -technicznej bazy wiedzy 
BAWINATECH w Gliwicach – 1.3 rPo Wsl. W założeniu BaWinatEcH, 
czyli Baza Wiedzy naukowo -technicznej, powstanie w przestrzeni wir-
tualnej jako cyfrowa platforma zarządzania wiedzą; zadaniem platformy 
będzie integrowanie różnorodnych informacji, w szczególności o zasobach 
badawczo -naukowych Politechniki Śląskiej. W ramach bazy udostępnione 
będą: baza literatury naukowo -technicznej, baza nowych technologii, baza 
ekspertów specjalistycznej aparatury naukowo -technicznej, baza nowych 
technologii i baza projektów badawczych. 

25 Projekt jest w fazie początkowej. stan na 29 marca 2016 r. 


