
Prezentator
Notatki do prezentacji
Obecnie chyba nie ma w Polsce uczelni, która nie miałaby swojej bazy publikacji. Większość z tych baz prowadzona jest przez biblioteki, ale raczej niewiele z nich ma historię równie „urozmaiconą” co nasza



 Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie (ZUT) powstał 
w 2009 roku z połączenia dwóch uczelni:

- Akademii Rolniczej

- Politechniki Szczecińskiej

Prezentator
Notatki do prezentacji
Obecna baza publikacji pracowników ZUT jest konsekwencją wydarzenia historycznego. W 2009  połączyły się 2 uczelnie,   2 biblioteki - a każda z bibliotek prowadziła swoją bazę.



 baza publikacji pracowników ZUT powstała 
z połączenia dwóch baz:

- bazy publikacji pracowników Akademii Rolniczej, 
która obejmowała publikacje od utworzenia
uczelni w 1954 roku 

- bazy PUB, w której notowano publikacje 
pracowników Politechniki Szczecińskiej od roku 
1990

Prezentator
Notatki do prezentacji
Pierwsze publikacje pracowników Politechniki Szczecińskiej zostały wprowadzone do programu „Sowa”, który w roku 1999  został zastąpiony zintegrowanym systemem bibliotecznym ALEPH.Biblioteka Akademii Rolniczej od początku pracowała w programie ISIS. Scalenie obydwu baz oznaczało konwersję ponad 31 tys. rekordów – w konsekwencji powstaje baza PUBLI obejmująca wszystkie publikacje pracowników AR od utworzenia uczelni oraz publikacje PS od 1990 r.





Prezentator
Notatki do prezentacji
Wydane przez MNiSW Rozporządzenie z 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, narzuciło uczelniom obowiązek eksportu do PBN danych o publikacjach za lata 2013-15 – rektor zadecydował, że eksport nastąpi z bazy PUBLI, którą trzeba było uzupełnić o  wiele nowych danych  np.: �- objętość rozdziałów i książek w arkuszach wydawniczych,�-  licencje OA, �- zaznaczenie czy publikacja jest naukowa czy nie – wiedzę na ten temat mieli tylko autorzyNie będę wchodzić w szczegóły – jak i  jak wielkim nakładem pracy, ale dane zostały uzupełnione  i  eksport, za który była odpowiedzialna Biblioteka został wykonany!Wniosek był jeden:  �Aleph to dobry zintegrowany system biblioteczny, ale na obsługę  eksportu danych do PBN się nie nadaje – brak mu typowego modułu sprawozdawczego



 Na początku 2016 roku zamknięto 
bazę PUBLI

- baza PUBLI liczy blisko 73 tys. rekordów 

– została uzupełniona o rekordy z książkowych
wydań bibliografii pracowników PS

- informacja o archiwalnym piśmiennictwie obu 
uczelni jest w bazie kompletna



Prezentator
Notatki do prezentacji
Obecnie publikacje pracowników ZUT widoczne są w dwóch miejscach: na stronie domowej biblioteki – do roku 2015  oraz w PBN od roku 2013.



 Na mocy Zarządzenia rektora dane 
o publikacjach pracownicy wprowadzali 
do modułu Dorobek naukowy XP (DN.XP) 
w systemie Uczelnia XP

- biblioteka kontrolowała poprawność
danych

- za terminowy eksport do PBN odpowiedzialni
byli dziekani

- moduł ten nie spełniał oczekiwań
i z niego zrezygnowano

Prezentator
Notatki do prezentacji
Dorobek Naukowy XP – system zakupiony od firmy zewnętrznej mimo negatywnych opinii Bibliotekiz założenia miał umożliwić wydziałom eksport informacji o publikacjach do modułu sprawozdawczego PBN. Jednakże od początku pojawiało się wiele problemów …



Prezentator
Notatki do prezentacji
Praca w module DN.XP była żmudna. System nie był przyjazny,  często się zawieszał, dane znikały - denerwowali się naukowcy, a odium spadało na BibliotekęGdy eksport z DN.XP do PBN okazał się niemożliwy  – zaczęto rozglądać za innym systememBiblioteka zaproponowała zakup systemu SIN PP (od Politechniki Poznańskiej) – testowany i bardzo pozytywnie oceniony przez naszą bibliotekę program, został odrzucony przez informatyków z UCI, gdyż nie spełniał warunków bezpieczeństwa sieciowego.  



 Rektor zadecydował o utworzeniu 
własnego uczelnianego systemu

 W oczekiwaniu na nowy system dane 
wprowadzane były równolegle do DN.XP 
oraz bezpośrednio do PBN

Prezentator
Notatki do prezentacji
W oczekiwaniu na nowy system przez cały 2017 rok, Biblioteka weryfikowała i uzupełniała dane o publikacjach w DN.XP a ponieważ eksport z był niemożliwy  -  równolegle wprowadzała te dane bezpośrednio do PBN



Prezentator
Notatki do prezentacji
Od stycznia 2018 pracujemy w nowym module Publikacje�Do tego modułu zaciągnięte zostały publikacje z PBNu  czyli dane od 2013 roku.�W przyszłości planowane jest uzupełnienie modułu o wszystkie rekordy z bazy PUBLI.



Prezentator
Notatki do prezentacji
Moduł Publikacje jest elementem obszernego panelu  uczelni, a dostępny jest jedynie dla osób uprawnionych w ramach sieci ZUT



Prezentator
Notatki do prezentacji
Więcej na temat modułu , w którym wprowadzane są publikacje więcej opowie – koleżanka



Prezentator
Notatki do prezentacji
Z założenia do MODUŁU publikacje wprowadzają sami pracownicy, którzy obowiązkowo wypełniają dwa zaznaczone na czerwono pola (data opublikowania oraz pełny tytuł publikacji) i jedno z trzech pól zaznaczonych na żółto. W większości przypadków pracownicy ograniczają się do tych trzech pól.



Prezentator
Notatki do prezentacji
Przykładowy rekord artykułu w czasopiśmie. Przy wyszukiwaniu czasopisma wystarczy w wybranym polu wpisać jego tytuł, a pozostałe dane zostaną uzupełnione łącznie z aktualną punktacją MNiSW oraz z IF. Szczegółowe dane takie jak numer, tom oraz strony artykułu wypełnia bibliotekarz. 



Prezentator
Notatki do prezentacji
Uzupełniane są również dane bibliograficzne takie jak, tytuł tłumaczony publikacji, jeśli występuje w innym języku, a także abstrakty oraz słowa kluczowe.



Prezentator
Notatki do prezentacji
Jeśli publikacja jest materiałem konferencyjnym, należy wpisać dane konferencji, nazwę pełną i skróconą, daty rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscowość i kraj, a także indeksację w bazach WoS Core Collection i w Scopus.



Prezentator
Notatki do prezentacji
Publikacje dostępne w Open Access wymagają wypełnienia dodatkowych pól takich jak: wersja tekstu (ostateczna autorska, ostateczna opublikowana czy oryginalna autorska), rodzaj otwartej licencji, moment udostępnienia (np. po opublikowaniu wersji papierowej), opóźnienie (ile miesięcy upłynęło od opublikowania do udostępnienia) i sposób udostępnienia (otwarte czasopismo, repozytorium, witryna wydawcy)Licencje Open Access, udział procentowy i objętość arkuszy wydawniczych są to szczegóły znane pracownikom (oni podpisują umowy z wydawcą), ale w większości przypadków  to bibliotekarz uzupełnia te dane na podstawie własnych poszukiwań.



Prezentator
Notatki do prezentacji
Publikacje w bazie mają różne statusy:-status w edycji oznacza, że publikacja została dodana do systemu przez pracownika, ale jej edycja nie została ukończona -Przekazane do poprawy czyli rekord odesłany pracownikowi przez bibliotekarza w celu wyjaśnienia nieprawidłowości-W poczekalni (rekord odesłany z powodu braku pełnych danych wydawniczych np.: w wersji InPress lub First Online a przed ukazaniem się wersji drukowanej)- Przekazane do BG – bibliotekarz może uzupełniać  brakujące dane i po zatwierdzeniu przesłać na Wydział, gdzie publikacja powinna zostać sprawdzona pod kątem prawidłowości jednostek, zatrudnienia autorów, obszarów wiedzy, udziałów procentowych.-Oczekuje na przeniesienie do PBN - publikacja została oznaczona jako gotowa do przekazania do PBN przez importera wydziałowego i jest w trakcie przetwarzania-przeniesiona do PBN - publikacja znajduje się już w zasobach PBNu



Prezentator
Notatki do prezentacji
Publikacje bez kompletnych, wymaganych danych wracają z PBNu z odpowiednim komunikatem, gdzie wykryto błędy. Taki rekord po korekcie ponownie jest wysłany przez importera wydziałowego do PBNu.



 System daje możliwość robienia zestawień 
publikacji na różne potrzeby pracowników
lub jednostek

Prezentator
Notatki do prezentacji
Zestawienie może być sporządzone na podstawie listy MNiSW, indeksacji artykułu w bazie WoS , czy też na podstawie Journal Citation Reports.



Prezentator
Notatki do prezentacji
Na dzień dzisiejszy Moduł sprawozdawczy PBN wykazuje  9471  publikacji  ZUT od roku 2013 –  niestety dane te nie są aktualizowane w PBN na bieżąco.



Dziękujemy za uwagę

 Elżbieta Jankowska
 Marzena Sobańska
 Oddział Informacji Naukowej 
 Biblioteka Główna ZUT w Szczecinie 
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