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BAZY BIBLIOGRAFICZNE  

W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 
 
Streszczenie: Cyfryzacja, digitalizacja, w tym wyszukiwanie pełnotekstowe, oraz otwarty 
dostęp i otwarte dane są doskonałą przesłanką do podkreślenia rangi i roli współczesnej 
bibliografii i baz bibliograficznych jako ważnego ogniwa w całym procesie tworzenia, 
obiegu i dostarczania wyników prowadzonych badań naukowych. Bibliograficzne bazy 
danych odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu potencjalnych pól badawczych, jak rów-
nież umożliwiają dotarcie do wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach nauko-
wych. Bibliograficzne bazy danych coraz częściej są platformą dzielenia się osiągnięciami 
i komunikowania się ze społeczeństwem. Celem artykułu jest ukazanie roli i znaczenia 
bibliograficznych baz danych w usprawnieniu komunikacji oraz działalności naukowej. 
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JEL Classification: C18, D80, I21. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Prowadzenie badań i uprawianie nauki to posługiwanie się wiedzą i infor-
macją. Tworzenie, pozyskiwanie i rozpowszechnianie wiedzy są atrybutem 
sprawnego naukowca. Aby dokonać rzetelnych badań, należy zapoznać się  
z wynikami innych badaczy, dokonać analizy zgromadzonego materiału, a na-
stępnie metodą dedukcji i indukcji opracować wyniki w celu wytworzenia in-
formacji. Właściwy sposób dzielenia się informacją i wiedzą oraz prędkość  
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w dotarciu do najnowszych wyników stały się w dzisiejszych czasach najwięk-
szym stymulatorem postępów w nauce. Łatwość i szybkość pozyskiwania in-
formacji zapewniają badaczom bibliograficzne bazy danych, dzięki którym do-
cierają do pełnych tekstów badań, orientują się, kto i kiedy oraz w jakim 
aspekcie poruszał dany problem badawczy, a także co zostało zbadane, a co cze-
ka na dalsze odkrycia. Bibliograficzne bazy dają możliwość szybkiego dotarcia 
do artykułów i publikacji, stąd też stały się ważnym i niezastąpionym narzędziem 
w procesie tworzenia i uprawiania wiedzy. Bibliograficzne bazy danych, jak rów-
nież bazy pełnotekstowe w kontekście obecnych przemian stały się oknem w stro-
nę otwartości nauki. Narastająca globalna transformacja w zakresie komunikowa-
nia naukowego została wymuszona niewątpliwie poprzez rewolucję cyfrową,  
a efektem tych procesów jest otwartość na wszelkiego rodzaju treści naukowe. 
Przejawem tych zmian jest dokonana redefinicja zasad dostępu, jawności i otwar-
tości w procesie tworzenia oraz udostępniania wyników badań naukowych, a także 
zaakcentowanie potrzebnych zmian w zakresie uznania integralnej przynależności 
i nadania rangi upowszechnianiu świadomości związanej z dzieleniem się nauką. 
Celem artykułu jest ukazanie roli i znaczenia bibliograficznych baz danych  
w usprawnieniu komunikacji naukowej oraz działalności naukowej.  
 
 
1. Naukowiec pod presją oczekiwań systemowych 
 

Wraz z pojawieniem się pierwszych uniwersytetów rozpoczęły się próby 
porównywania ich potencjału naukowego lub szerzej – ich naukotwórczej i kul-
turotwórczej roli. Współcześnie funkcjonuje wiele rankingów uczelni, obdarza-
nych przez środowisko naukowe większą bądź mniejszą estymą, a co za tym 
idzie podejmowanymi działaniami ukierunkowanymi na poprawę rangi własnej 
uczelni. W tym celu rozpoznaje się parametry, według których dane rankingi są 
tworzone, a następnie poszukuje się rozwiązań mających je poprawić. Jest to 
skuteczne dopóki parametry nie ulegną zmianie (czyli koncepcja holistycznej 
oceny uniwersytetu nie zmieni się). Działania te zazwyczaj nie mają wiele 
wspólnego z prawdziwą pracą naukową, pod którą autorzy rozumieją: działanie 
zmierzające do wzbogacenia wiedzy w dyscyplinie naukowej, w której prowadzi 
się badania [Szołtysek, 2016, s. 13]. Obecnie w Polsce potencjał naukowy jed-
nostki oraz rozwój nauki stają się coraz częściej zakładnikami wszechobecnego 
systemu punktowego1. System ten budzi sporo kontrowersji – wystarczy zapy-

                                                 
1  W tym systemie praca naukowa wyceniana jest poprzez sumowanie punktów za osiągnięcia 

naukowe zgodnie z punktacją przypisaną poszczególnym czasopismom, zliczaniem IF, zaś pra-
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tać: czy aby na pewno wskaźniki liczbowe są rzeczywistym odzwierciedleniem 
rozwoju danej nauki? Czy liczba przyznanych punktów jest gwarantem jakości  
i wyznacznikiem rozwoju, a liczba cytowań daje podstawy do powoływania 
nowych dziedzin wiedzy? Postawieni przed zadaniami zwiększania pozycji na-
ukowej macierzystych wydziałów, czy uczelni naukowcy podejmują nie zawsze 
rozsądne z punktu widzenia budowania nowej wiedzy działania, mające zaspo-
koić żądania swoich przełożonych. Istotnym aspektem opisywanych działań jest 
presja wywierana na naukowców (szczególnie młodych), by w zakreślonych 
ustawowo terminach uzyskiwali kolejne stopnie naukowe, których wymogi for-
malne w znacznym stopniu są skorelowane z opisanym systemem walidacji 
wartości naukowej jednostek. 

Budowanie wizerunku sprawnego naukowca bądź też rozpoznawalności 
czy poczytności w danej dziedzinie wiedzy jest oparte w dzisiejszych czasach na 
wszelkiego rodzaju metodach ilościowych, przy pomocy których dokonywane są 
zestawienia, oceny, porównywania, czy cytowania. Wyspecjalizowani w swoich 
obszarach badawczych (dyscyplinie) naukowcy zazwyczaj prawidłowo stosują 
jakąś kodyfikację dyskursu naukowego, posługują się doprecyzowanym apara-
tem pojęciowym [Szołtysek, 2016, s. 14] oraz posiadają niekiedy wyszukany 
warsztat naukowy, na który składają się również wspomniane metody, spełniając 
przy tym wymóg intersubiektywnego uzasadnienia.  

Współcześnie, w zdecydowanej większości, w obszarze nauk społecznych 
stosuje się ewolucyjne podejście w rozwiązywaniu pojawiających się proble-
mów badawczych, a to związane jest z koniecznością dokonania gruntownego 
przeglądu dorobku publikowanego przez autorów krajowych i zagranicznych. 
Sposób doboru cytowanych źródeł, o ile nie jest w jakiś sposób obiektywizowa-
ny, może narazić naukowca na zarzut subiektywizmu [Czakon, 2015], a to może 
zostać uznane za celowe zniekształcanie opisywanej rzeczywistości. Ciągle do-
skonalone metody badawcze nie pominęły sposobów obiektywizowania doboru 
źródeł publikowanych, dzięki istnieniu zarówno stosownych technologii infor-
matycznych, jak i bibliograficznych baz danych.  

Bibliograficzne bazy danych są postrzegane jako jedne z kluczowych źródeł 
informacji nie tylko w aspekcie pozyskania informacji tematycznych, ale przede 
wszystkim w tworzeniu badań i analiz bibliometrycznych, czy naukometrycz-
nych. Bibliograficzne bazy danych stanowią profesjonalne źródło informacji, 
które coraz częściej traktowane jest jako swoistego rodzaju bank wiedzy i infor-
                                                                                                                         

cowników naukowych ocenia się według liczby publikacji, cytowalności (współczynnik Hir-
scha), posiadanego IF itd. 
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macji o aktualnej sytuacji w zakresie globalnych dokonań naukowych. Analizy do-
stępnych baz bibliograficznych bardzo często przydatne są również do określenia 
pozycji kraju na mapie dokonań naukowych w danej dziedzinie wiedzy.  
 
 
2. Bibliograficzne bazy danych a polityka naukowa 
 

Ostatnie dekady dobitnie pokazują, że głównymi czynnikami wpływającymi na 
wzrost gospodarczy poszczególnych gospodarek nie są dobra materialne, lecz dobra 
niematerialne, wśród których zdecydowany prym wiodą wiedza i nauka. W global-
nej gospodarce opartej na wiedzy [Foray, Lundvall, 1998], kluczem do utrzymania 
się i szerszego wzrostu gospodarczego stały się talenty, wykształcenie i cechy  
poszczególnych ludzi – ich kapitał. System szkolnictwa może uczynić wiele, by 
pomóc społeczeństwu w realizacji ich potencjału, lecz gdy zawodzi, może doprowa-
dzić do długotrwałych problemów społecznych i gospodarczych [Wolszczak- 
-Derlacz, Parteka, 2010]. Wykorzystanie teorii kapitału ludzkiego wraz ze znajomo-
ścią zagadnień B+R doskonale wpisuje się nie tylko w nowe ramy endogenicznych 
modeli wzrostu gospodarczego2 [Aghion, Howitt, 1992; Romer, 2000; Grossman, 
Helpman, 2001; Barro, Xavier, 2003; Liberda, Tokarski, 2004; Tokarski, 2009, 
2011], ale także bardzo często kształtuje nowe kierunki rozwoju jednostek nauko-
wych. Uczelnie wyższe poprzez realizację swoich zadań coraz częściej kształtują 
nowe trendy w ramach gospodarki opartej na wiedzy. Stają się inkubatorami no-
wych myśli i zapleczem nowoczesnych technologii dla przemysłu i sektora MSP 
[Skórska, Jeż, Wąsowicz, 2007]. Dzisiejszy dostęp do rozwiązań informacyjno- 
-technologicznych pozwala na szybką weryfikację doniesień, osiągnięć oraz plano-
wanych działań w obszarze danej specjalizacji naukowej. Współczesne narzędzia 
wyszukiwacze pozwalają precyzyjne określić istniejący stan wiedzy w danym za-
kresie, nie tylko w obszarze doniesień krajowych, ale bardzo często badacze odno-
szą swoje plany i aspiracje naukowe w aspekcie szerszym, tj. rozważań w ujęciu 
globalnym. Taka weryfikacja możliwa jest dzięki szeroko dostępnym informacjom 
umieszczonym w bazach bibliograficznych większości jednostek naukowych. Śle-
dzenie poczynań w danej dyscyplinie naukowej poprzez przegląd baz bibliograficz-
nych daje możliwości zarówno poznawcze, jak i aplikacyjne. Obserwacje uzyskane 
                                                 
2  Tzw. nowa teoria wzrostu wprowadza podział na modele neoklasyczne i endogeniczne.  

W ujęciu neoklasycznym zawierają się modele Solowa, Ramseya i Diamonda, natomiast w koncep-
cji modeli endogenicznych warto podkreślić modele Romera, Lucasa, Rebelo oraz Aghiona  
i Howitta, które to stanowią podstawę nowej teorii wzrostu. Model Mankiwa-Romera-Weila nie 
powinien być ujęty w kategoriach endogenicznych – w swoich rozważaniach opiera się  
w znacznym stopniu na modelu Solowa – lecz z uwagi na uwzględnienie w analizach czynnika 
kapitału ludzkiego zaliczany jest do nowej teorii wzrostu [Mankiw, Romer, Weil, 1992]. 
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dzięki dostępnym bazom dają szanse na udoskonalenie mechanizmów zarządzania  
w sektorze nauki, badań, jak i kreowania nowych ścieżek w zakresie badań nauko-
wych. Sektor B+R staje się doskonałym barometrem zmian zachodzących w gospo-
darce, co więcej: coraz częściej decyduje o kreowaniu nowych obszarów specjaliza-
cji danego kraju, czy regionu. W związku z tym, jednostki naukowe powinny być 
zainteresowane współpracą z sektorem MSP oraz sektorem biznesu poprzez tworze-
nie nowych rozwiązań i innowacji, które mogą zostać zaimplementowane do prak-
tyki gospodarczej. Przegląd baz bibliograficznych może zatem stać się kluczowym 
drogowskazem rozwoju, jak i obrazem pewnego stanu wiedzy w obszarze między-
narodowym. 

Prowadzenie systematycznych badań i analiz na podstawie baz bibliogra-
ficznych, jak i bibliometrycznych może w znaczny sposób utorować przepływ 
informacji, idei oraz budować strategię B+R uczelni i instytucji naukowych we 
współpracy z podmiotami biznesu. Działania te doskonale wpisują się w obszar 
kooperacji nauki i wiedzy z praktyką gospodarczą oraz mogą przyczynić się do 
właściwej alokacji środków finansowych na te obszary wiedzy, które mogą się 
okazać rozwojowe i poprawiające nie tylko kondycję samych uczelni wyższych, 
ale także stan innowacyjności regionu. Dostarczenie odpowiedniej wiedzy – 
pozyskanej dzięki śledzeniu baz bibliograficznych – na temat rozwoju badań  
i prac w obszarze badań naukowych, jak i innowacji technologicznych jest  
w dużej mierze zgodne z modelem evidence-based policy3, opierającym się na 
wykorzystywaniu wyników analiz i badań naukowych w procesach podejmowa-
nia decyzji politycznych, w szczególności decyzji dotyczących alokacji środków 
finansowych. Przegląd informacji zgromadzonych w bazach bibliograficznych  
i bibliometrycznych pozwala skoncentrować się na obszarach, w których na-
ukowcy mogą okazać się konkurencyjni nie tylko na polu innowacji krajowej, 
ale przede wszystkim da im rozpoznawalność międzynarodową, tak ważną  
w coraz śmielej poczynającej internacjonalizacji szkół wyższych. Impuls płyną-
cy z zestawień bibliograficznych daje doskonałą szansę na wypełnienie luki  
w obszarze danej wiedzy, co więcej – pozwala kreować nowe, być może słabo 
eksplorowane do tej pory zagadnienia. Bazy bibliograficzne ukazują nie tylko stan 
wiedzy w danej dziedzinie, określają specjalizacje naukowe ośrodków badawczych  

                                                 
3  Polityka oparta na dowodach jest terminem często stosowanym w wielu dziedzinach polityki 

publicznej w odniesieniu do sytuacji, w których decyzje polityczne są podejmowane za pomocą 
rygorystycznie ustalonych obiektywnych dowodów. Podstawą wielu zaproszeń do „polityki 
opartej na dowodach” jest często (stwierdzona lub niepotwierdzona) troska o wierność dobrych 
praktyk w obszarze nauki, odzwierciedlająca przekonanie, że cele społeczne są najlepiej stoso-
wane, gdy dowody naukowe są ściśle i wyczerpująco wykorzystywane do podejmowania decy-
zji, a nie w postaci fragmentarycznej, manipulowanej. 
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i uczelni wyższych, ale co wydaje się ważniejsze – wymuszają wręcz priorytetyza-
cję danej dziedziny wiedzy, w tym właśnie zwiększone finansowanie w tym seg-
mencie nauki. Umiejętne korzystanie z baz bibliograficznych – bardzo często po-
przez dokonywane analizy bibliometryczne na tych zestawieniach – pozwala 
uzyskać reprezentatywność przeprowadzanych badań. Działania takie poprzez pro-
mowanie osiągnięć badawczych dają możliwości w zakresie stymulowania polskich 
naukowców do podejmowania spektakularnych badań na arenie międzynarodowej  
i umiejscowienia ich w globalnym dyskursie naukowym. Racjonalny wybór ścieżki 
rozwoju i współpracy w obszarze podejmowanych badań naukowych umożliwia 
opracowanie konkretnej specjalizacji tak istotnej dla praktyki gospodarczej zarówno 
w obszarze sektora MSP, jak i podmiotów międzynarodowych. Rozpoznawalność, 
wąska specjalizacja, czy wręcz inteligentna specjalizacja4, a także dostępność infor-
macji są w dzisiejszych czasach kluczem do „bycia” i promowania danego ośrodka 
naukowego. Precyzyjne określenie nowych, inteligentnych rozwiązań innowacyj-
nych i technologicznych, nowych myśli i idei w kontekście panujących realiów 
gospodarczych musi być poparte odpowiednią implementacją obejmującą współ-
pracę sektora nauki i administracji publicznej. Polega ona na angażowaniu różnych 
partnerów w procesie formułowania specjalizacji regionalnych, analizowaniu sku-
teczności interwencji publicznej oraz identyfikacji inwestycji komplementarnych  
w stosunku do wyłaniającej się specjalizacji [Kardas, 2011]. 

Mówiąc o rozwoju dyscypliny naukowej, czy specjalizacji naukowej, coraz 
częściej określa się je na podstawie porównań i zestawień znajdujących się  
w bazach bibliometrycznych oraz opierając się na informacjach pozyskanych  
z dostępnych bibliograficznych baz danych. Dzięki tym informacjom, charakte-
ryzującym się ogromną ilością metadanych, wspomaganym odpowiednimi na-
rzędziami wyszukiwawczymi, można nie tylko określić potencjał naukowy 
ośrodka naukowego, uczelni, instytutu, czy wydziału, ale w precyzyjny sposób 
nakreślić także średnio- i długookresowe ramy działania regionu. Podążając 
dalej tym tokiem rozważań, można również określić politykę naukową danego 
kraju, priorytety działań właściwych ministerstw oraz starać się scharakteryzo-
wać specyfikę innowacyjności kraju. 
 
 

                                                 
4  Inteligentna specjalizacja jest koncepcją zaproponowaną przez Unię Europejską, która ma 

wspierać regiony i umożliwić ich rozwój. Strategia opiera się na wspieraniu inteligentnej spe-
cjalizacji, tzn. innowacyjnego rozwoju poszczególnych regionów, które to charakteryzują się 
specyficznymi możliwościami rozwojowymi, stanowiąc jednocześnie o ich sile i wyjątkowości. 
W tym miejscu ważną rolę powinny odegrać ośrodki naukowe, instytuty i uczelnie wyższe; 
wraz ze swoją kadrą naukową powinny wspierać władze samorządowe oraz krajowe w określe-
niu potencjału i innowacyjności danego regionu. 
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3. Bazy bibliograficzne a promocja nauki 
 

Serwisy i narzędzia bibliograficzne coraz częściej wyposażone są w możliwo-
ści aktywnej interakcji społecznej. Nowa generacja funkcji, zaimplementowana na 
potrzeby baz, spowodowała, że stały się one doskonałym narzędziem wyszukiwaw-
czym nie tylko dla ludzi nauki, uczelni wyższych i instytucji badawczo- 
-rozwojowych, bibliotekarzy i pracowników ośrodków informacji naukowej, ale 
również urzędników jednostek samorządu terytorialnego i agend państwowych. 
Bibliograficzne bazy danych, z których można korzystać w ramach Open Access, 
mają swoich zróżnicowanych odbiorców, gdyż materiał w nich zgromadzony cha-
rakteryzuje się często odmienną specjalizacją i tematyką, która adresowana jest do 
użytkowników o odpowiednich zainteresowaniach naukowych. Na krajowym rynku 
można korzystać z takich baz bibliograficznych, jak: BazEkon, BazTech, BazHum, 
AGRO, DML-PL, Pedagog, CYTBIN, PBL (baza medyczna), PBL (baza literacka), 
PBB (baza bibliologiczna), BZCz, Arianta, SYNAT, PBN, POL-index.  

Planowanie badań i rozwoju, strategia i taktyka działania przyświeca dzisiaj nie 
tylko pracownikom ośrodków naukowych. Jak pokazuje rys. 1, wszystkich tych 
działań można doszukać się na każdym polu aktywności zawodowej człowieka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Przeznaczenie baz bibliograficznych 
 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Bibliotekarze / Pracownicy 
ośrodków informacji  

naukowej 
– indeksuje informacje  

w bazach, czyli jest twórcą 
bazy, 

– wyszukuje informacje,  
– analizuje zawartość  

dokumentacyjną (wprowadza, 
opracowuje, kompresuje  
i przechowuje zasoby/dane), 

– autoryzuje/promuje  
opracowane dane na zewnątrz, 

– szkoli użytkowników, 
– analizuje ofertę/rynek  

w zakresie nowych możliwości 
wyszukiwania, 

– zarządza/administruje bazami 

Świat nauki / 
Ludzie nauki 

– dokonuje analizy 
jakościowej  
zgromadzonego  
materiału, 

– poszukuje inspiracji, 
pomysłów, 

– poszukuje źródeł 
wiedzy, dokumentuje  
i nawiązuje do  
doniesień naukowych 
w badanym zakresie, 

– działa na arenie 
międzynarodowej, 
uwzględniając  
badania w danym 
zakresie na rynku 
krajowym i lokalnym 

Urzędnicy JST  
oraz jednostek 
państwowych 

– analizuje potrzeby,  
– analizuje zawartość 

baz pod kątem  
ilościowym,  

– analizuje wskaźniki 
efektywności,  

– wyszukuje,  
– administruje, 
– bada rynek pod kątem 

nowości  
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Szeroki wachlarz baz bibliograficznych, pełnotekstowych i analitycznych, 
czy narzędziowych i faktograficznych, a kończąc na repozytoriach wiedzy, stwa-
rzają doskonałe pole eksploracji nie tylko naukowej, ale także dają możliwość 
zaspakajania potrzeb informacyjnych wszystkich podmiotów. Bibliograficzne 
bazy danych należy traktować zarówno jako narzędzie do prowadzenia badań  
i analiz (tj. wyszukiwanie rekordów, gromadzenie i przechowywanie dokumen-
tów, analiza ilościowa), jak i jako doskonałe źródło wiedzy (przeszukiwanie  
i agregacja treści, obserwacja zjawisk i tendencji w danym obszarze wiedzy, 
analiza jakościowa), najbardziej aktualnej w danym kontekście naukowym. Ba-
zy bibliograficzne, w kontekście rozwoju nauki i wiedzy postrzegane są jako 
narzędzia, które wyposażone w odpowiednie informacje, stają się kluczową 
inspiracją do podejmowania nowych koncepcji badawczych. Powstawanie no-
wych hipotez, otwartość i przejrzystość w świecie nauki, dynamiczna komuni-
kacja naukowa oraz traktowanie publikacji i dorobku naukowego w kategorii 
procesu, a nie produktu nakreślają nowe trendy i wyzwania w świecie otwartej 
nauki. Co więcej, pozwalają wnioskować, że eksploracja danych jako jeden  
z etapów procesów odkrywania wiedzy z baz danych, przy użyciu odpowiednie-
go oprogramowania, rozpozna zależności pomiędzy danymi oraz dokona odpo-
wiedniej agregacji zmiennych i stworzy nową wiedzę – wiedzę innowacyjną, 
technologicznie zaawansowaną na miarę XXI w.  

Tworzenie analiz na podstawie różnego rodzaju źródeł informacyjnych stało 
się wyzwaniem koniecznym do tego, aby zaistnieć w świecie rozpoznawalności 
naukowej [Drabek 2010; Komperda, Urbańczyk, 2010]. Właściwy dobór źródeł 
bibliograficznych w znacznej mierze pozwala uzyskać reprezentatywność badań, 
przez co analizy te są rzetelne i odzwierciedlają faktyczny stan w zakresie pi-
śmiennictwa naukowego, czy też popularności danej specjalizacji naukowej. 
Bazy bibliograficzne bardzo często mogą być postrzegane w kategorii promocji 
nauki, instytucji naukowej, czasopisma, wydawnictwa, czy też w końcu samego 
autora [Nowak, 2006]. Umożliwiają przeszukiwanie wielu źródeł w stosunkowo 
krótkim czasie, a sprawne modelowanie zapytań dostarcza informacji o różnym 
poziomie szczegółowości. Dodatkowym atutem baz jest innowacyjność techno-
logiczna, rzetelność wykonania, przyjazny interfejs oraz możliwość komunikacji 
z otoczeniem zewnętrznym. Tak ważne elementy integracji społecznościowej 
pozwalają na niemal natychmiastowy kontakt z użytkownikami. Bibliograficzne 
bazy danych pełnią dwie bardzo ważne funkcji w kontekście promocji nauki  
i autora. Są doskonałym źródłem informacyjnym o tematyce badań i prac ukazu-
jących się w danym zakresie, dają dokładną informację dotyczącą rekordu bi-
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bliograficznego, informują o liczbie indeksowanych prac i źródeł oraz odsyłają 
do pełnych tekstów czy streszczeń. Z kolei funkcja promocyjna tych baz polega 
na tym, że zagwarantowany jest dostęp online, funkcjonowanie w tych bazach 
nie wymaga rejestracji, dostęp do zasobów jest bezpłatny, a poprzez własną wi-
trynę internetową dostępność jest bardzo uproszczona.  

Nowoczesne spojrzenie na naukę, pracę naukową – czy nawet szerzej – ak-
tywność naukową kraju, wymaga tego, aby postrzegać je w kategorii idei Open 
Access, a ocena pracy naukowej sprowadza się coraz częściej do informacji  
o ilości i zasięgu publikacji naukowych. Poprzez bibliograficzne bazy danych moż-
na ukazać aktywność badawczą danego kraju, czy regionu, co może skutkować 
tworzeniem klastrów oraz sieci powiązań pomiędzy jednostkami badawczymi  
z różnych części świata. Przegląd baz pozwala również określić wkład krajowych 
zespołów badawczych w rozwój nauki w kontekście globalnym. Informacje te wy-
korzystywane są także do tworzenia rankingów państw w obszarze aktywności na-
ukowej, ukazują potencjał naukowy kraju, bardzo często w podziale na regiony, czy 
podregiony, tworząc tym samym specjalizację dziedzinową danego regionu [Olech-
nicka, Płoszaj, 2008]. W obszarze międzynarodowym, w kontekście wszystkich 
nauk, najważniejszymi bazami bibliograficznymi w zakresie dokumentowania pu-
blikacji są platforma Web of Science5 oraz baza Scopus6.  

                                                 
5  Pakiet bazy danych Web of Knowledge produkowanych przez firmę Thomson Reuters jest 

udostępniany od 2010 r. w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet 
Web of Science (WoS), który zawiera 3 indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded 
(SCIE z rocznikami od 1945 r.), Social Sciences Citation Index (SSCI z rocznikami od 1956 r.), 
Art and Humanities Citation Index (AHCI z rocznikami od 1975 r.). Ponadto licencja obejmuje 
dodatkowy indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Scien-
ce i Social z rocznikami od 1990 r.) oraz bazę Journal Citation Reports JCR (dostęp do naj-
świeższego opublikowanego rocznika). Komplet baz jest udostępniany na platformie Web  
of Science na serwerze wydawcy. Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, 
podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się 
na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Kryteria, które muszą spełnić czasopisma indek-
sowane w WoS, oraz przebieg procesu selekcji czasopism można znaleźć na stronie The Thomson 
Reuters Journal Selection Process. Od 2010 r. w bazach WoS indeksowane są artykuły z ponad  
12 tys. tytułów bieżących czasopism. JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism 
naukowych oraz podaje wskaźnik Impact Factor. W bazie CPCI indeksowane jest około 150 tys. 
sprawozdań konferencyjnych. Poprzez platformę Web of Knowledge dostępne są także baza Medline 
oraz dodatkowe narzędzia EndNote Web i Researcher ID.  

6  Scopus jest bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematycznych i przyrodniczych, tech-
nicznych, medycznych oraz humanistycznych. Obejmuje ponad 19,5 tys. tytułów publikacji,  
w tym ponad 18,5 tys. recenzowanych czasopism (z których ponad 1,8 tys. jest dostępnych  
w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 spra-
wozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 46 mln rekordów bibliograficznych, z których 25 
mln posiada cytowania sięgające 1996 r., 25 mln rekordów patentowych, oraz indeksuje na-
ukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. 
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W kontekście promocji instytucji naukowej, czy ośrodka badawczego za-
sadność tworzenia baz bibliograficznych przekłada się na wprowadzenie zapytań 
do baz poprzez afiliację, dzięki czemu uzyskujemy informację o udziale pra-
cowników danej jednostki w nauce światowej oraz ukazujemy współpracę 
ośrodków naukowych w kraju i na arenie międzynarodowej. Autorzy powiązani 
afiliacją budują renomę instytucji oraz wysyłają sygnał do otoczenia zewnętrz-
nego o mocnej specjalizacji danej jednostki. Wartością dodaną łączenia autorów 
jest też wykaz instytucji współpracujących, co bardzo często jest dużą nobilita-
cją, zwłaszcza dla mniejszych ośrodków badawczych. Analiza jednostki badaw-
czej poprzez interdyscyplinarne bazy danych pozwala także zidentyfikować te 
dziedziny wiedzy, w których autorzy danej jednostki są aktywni naukowo, oraz 
wskazać te czasopisma, w których pracownicy najchętniej publikują swoje pra-
ce. Analiza dorobku pracownika naukowego poprzez pryzmat baz bibliograficz-
nych sprowadza się z kolei do ukazania liczby publikacji z podziałem na typ 
publikacji (artykuł, rozdział, książka), liczbę cytowań, a także wskaźniki służące 
ocenie, tj. Impact Factor, punktacja MNiSW. Bazy bibliograficzne, a zwłaszcza 
informacje w nich zawarte, umożliwiają promocję pracowników i autorów danej 
instytucji poprzez ukazanie indeksów twórców (grono osób związanych z daną 
dziedziną), rekordy autorskie (dane o autorach, miejsce pracy, kontakt e-mail), 
bibliografie podmiotowe (rekordy autorskie z listą publikacji w bazie), wzajem-
ne cytowania autorów w ramach tej samej bazy, czy poprzez samo „bycie  
w bazie” stwarzamy sobie szansę na zwiększenie liczby cytowań bądź znalezie-
nie partnerów naukowych (rys. 2). Rozpoznawalność naukowa dzięki tym ba-
zom przekłada się także na uczestnictwo w projektach naukowych o zasięgu 
międzynarodowym, pozwala kreować nowe kierunki rozwoju, tworzyć między-
narodowe grupy badawcze, czy badać wkład poszczególnych jednostek nauko-
wych, uniwersytetów, czy instytucji w rozwój nauki.  

W świecie nauki, produktywność naukowa oparta na wskaźnikach biblio-
metrycznych, w tym liczbie publikacji, liczbie cytowań, Indeksie Hirscha, czy 
tak pożądanym IF, sprawia, że ranga i znaczenie baz, a tym samym indeksacja 
publikacji naukowej w bazach staje się priorytetem każdego naukowca. 
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Rys. 2. Zalety uczestnictwa w bibliograficznych bazach danych 
 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Co więcej, poprzez taką obecność w bazach można pozyskać nie tylko 
środki na badania, ale również podnieść rangę ośrodków badawczych. Tak jak 
pokazuje rys. 2, krąg poczynań naukowych się zamyka, a właściwie zorganizo-
wany schemat działania pozwoli racjonalnie zarządzać nauką, w dużej mierze 
poprzez odpowiednie pozycjonowanie jednostki badawczej i naukowca.  
 
 
Podsumowanie 
 

Szeroko dostępne bazy bibliograficzne są cennym źródłem informacji nauko-
wej. Stanowią spoiwo łączące badaczy i ośrodki naukowe oraz są wyznacznikiem 
zmian w danym dyskursie naukowym. Są często punktem odniesienia, w jakim 
kierunku prowadzone są badania lub w jakim zakresie czy dziedzinie wiedzy po-
winny podążać. Na szczęście coraz więcej ludzi nauki zauważa i docenia ich rolę. 
Współczesne biblioteki akademickie coraz częściej tworzą tego typu narzędzia wy-
szukiwawcze, które mają być pomocne w pracy naukowej poprzez właściwe filtro-
wanie doniesień i dorobku w danym zakresie. Bazy bibliograficzne pełnią rolę po-
mostu pomiędzy tym, co jest napisane, a tym, w jakim kierunku należy podążać. Nie 
wymuszą kierunku rozwoju prac czy badań, są tylko kompasem wskazującym 
obecny trend, nie tylko w ujęciu krajowym, ale i międzynarodowym. 

Aktualnie przy wykorzystaniu kapitału, jakim są kwalifikacje i umiejętności 
pracowników informacji naukowej bibliotek akademickich, tworzy się wiele 
wartościowych baz bibliograficznych, które powstają na podstawie materiałów  
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i danych naukowych. Warto korzystać z tych narzędzi, które nie tylko pomogą 

nam umiejscowić się w obecnym dyskursie naukowym, ale również otworzą 

nowe możliwości eksploracji innych dziedzin nauki i wiedzy. 
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BIBLIOGRAPHIC DATABASE IN SCIENTIFIC ACTIVITIES 
 
Summary: digitization, digitization, including full-text search, open access and open 
data are a great message highlighting the importance and role of modern bibliography 
and bibliographic databases as an important link in the whole process of creating, circu-
lating and delivering research results. Bibliographic databases play an important role in 
developing potential research fields, and also enable the achievement of research results 
carried out in various research centers. Bibliographic databases become a platform for 
exchanging achievements and communicating with the public. The aim of the article is 
to show the role and meaning of bibliographic databases for improving scientific com-
munication and scientific activity. 
 
Keywords: databases, bibliographic databases, knowledge, science, scientific policy. 
 
 


