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Historia dokumentu 

Numer 

wersji 

Data 

wersji 
Opis zmian Autor 

1.0 1.12.2011 Przygotowanie dokumentu „Podręcznik edytora” W. Struk 

1.2.1 01.02.2014 
Przygotowanie dokumentu „Instrukcja wprowadzania 

danych” 

M. Lewandowska-Tranda 

M. Miller-Jankowska 

1.2.4 01.12.2015 Poprawienie układu H. Rybiński 

1.2.4 01.12.2015 
Kompilacja dokumentów pierwotnych w podręczniku 

redaktora. Aktualizacja związana z rozwojem systemu  

M. Lewandowska-Tranda  

M. Miller-Jankowska 

1.2.5  15.04.2016 Aktualizacja związana z rozwojem systemu 
M. Lewandowska-Tranda  

M. Miller-Jankowska 

1.2.5 06.05.2016 Weryfikacja, uzupełnienia i poprawienie układu W. Struk 

    

    

    

    

 

Uwagi od autorów 

System Ω-Ψ
R
 podlega dynamicznemu rozwojowi. 

Dlatego też niniejsze opracowanie zostało przygotowane w sposób ogólny i przedstawia 

informacje zgodne z wersjami 1.0-1.2.5. Oznacza to, że niektóre ekrany mogą pochodzić z 

poprzedniej wersji, jednakże treść obrazu oddaje w sposób wystarczający funkcjonalność i 

sposób korzystania z systemu.  

 

Zespół dokłada szczególnych starań, aby informacje istotne dla użytkowników systemu były 

w tym opracowaniu zamieszczone. 

 

Ewentualne niedoskonałości prosimy zgłaszać do administratora systemu. 
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1. Wstęp 

 

W Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej został opracowany pod kierunkiem prof. 

Henryka Rybińskiego system komputerowy do utrzymywania wydziałowego repozytorium 

dorobku publikacyjnego pracowników uczelni. 

 

System ten zaimplementowano z wykorzystaniem narzędzi programistycznych technologii 

języka Java – JCR (Java Content Repository). Jako bazę danych wykorzystuje się bazy 

systemu MySQL.  

Pierwszego   wdrożenia dokonano na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Politechniki Warszawskiej. 

W wyniku prac rozwojowych repozytorium stało się integralną częścią Systemu Bazy Wiedzy 

(SBW).  

 

Koncepcja i projekt techniczny SBW powstały w ramach zadania badawczego SYNAT – 

oprogramowanie własne OMEGA-PSIR, autorstwa Instytutu Informatyki WEiTI 

Zastosowane narzędzia i techniczne możliwości systemu sprawiają, że unikalne właściwości 

SBW (raportowanie, parametryzacja) dały nową jakość w przedstawianiu dorobku 

naukowego. 

 

Wszyscy użytkownicy systemu (użytkownicy końcowi, redaktorzy, administratorzy) 

posiadają dostęp do właściwych dla nich funkcji systemu z wykorzystaniem przeglądarki 

internetowej. 

 

Niniejszy podręcznik opracowano na potrzeby redaktora SBW, którego zadaniem jest 

wprowadzanie danych do SBW. 

 

Inne aspekty użytkowania systemu SBW opisano w oddzielnych podręcznikach: 

System Bazy Wiedzy – Podręcznik użytkownika 

System Bazy Wiedzy – Podręcznik administratora aplikacji 
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2. Opis ogólny 

 

 

System Bazy Wiedzy wykorzystywany jest do gromadzenia opisów podstawowych efektów 

działalności naukowo-badawczej pracowników instytucji, które obejmują: 

 

publikacje (artykuły, książki autorskie i redagowane, rozdziały), 

prace dyplomowe (inżynierskie, magisterskie, doktorskie) 

raporty 

tłumaczenia 

projekty 

patenty 

technologie 

aktywność zawodowa 

osiągnięcia zawodowe 

wydawane czasopisma 

organizowane konferencje 

wdrożenia i efekty praktyczne 

 

Przy wprowadzaniu danych należy uwzględniać następujące założenia: 

 

 Opisy artykułów obejmują artykuły klasyczne publikowane w czasopismach oraz 

elementy składowe publikacji książkowych (rozdział, artykuł) 

 

 Przy wprowadzaniu opisu artykułu (rozdziału) wskazuje się jego typ poprzez 

zaznaczenie jednej z opcji: 

  

 Artykuł z czasopisma   Rozdział w książce 

 

przy czym dla:  

Artykułu z czasopisma należy podać dane dotyczące czasopisma 

Rozdziału w książce należy podać dane dotyczące książki 

 

Dodatkowo, jeśli artykuł związany jest z konferencją, podaje się opis tej konferencji. 

 

 Przy wprowadzaniu opisu książki wskazuje się rodzaj publikacji poprzez zaznaczenie 

jednej z opcji: Rodzaj wydawnictwa książkowego: 

 

 
  

Jeśli dana książka wydawana jest w serii, podaje się opis tej serii. Jeśli związana jest z 

konferencją, podaje się opis tej konferencji. 

 



str. 8 

 

 Przy opisie czasopisma lub serii wydawniczej podaje się dane dotyczące tomu 

(woluminu) i numeru (zeszytu) wydania. Należy wpisywać wyłącznie dane 

numeryczne bez wskaźników typu Vol., Nr, z. itp., gdyż system samodzielnie generuje 

odpowiednie wskaźniki w zależności od języka prezentacji opisu. 

 

 Nie wyróżniono specjalnego oznakowania materiałów konferencyjnych, dana 

publikacja jest traktowana jako materiał konferencyjny jeśli w jej opisie znajduje się 

opis (odniesienie do) konferencji. 

 

 Opis książki, do której będą odnoszone artykuły typu ”Rozdział w książce” należałoby 

utworzyć przed wprowadzaniem opisów rozdziału(-ów), aby łatwiej tworzyć w dalszej 

kolejności odniesienia do tej książki. Jednak, możliwe jest również wprowadzenie 

takiego opisu z poziomu tworzenia pierwszego opisu rozdziału danej książki. 

 

 Zasadniczo opis nowego czasopisma, do którego będą odnoszone artykuły typu 

”Artykuł z czasopisma” powinien być utworzony przez redaktora z rozszerzonymi 

uprawnieniami (ewentualnie na życzenie innych redaktorów), aby zapewnić jednolity 

sposób opisu czasopism oraz zapewnić właściwą punktację związaną z danym 

czasopismem i zapobiec tworzeniu duplikatów. 

 

 

 

 

 

3. Logowanie 

 

Wejście do bazy w celu edycji danych wymaga logowania.  

 

 

Po wprowadzeniu prawidłowego identyfikatora i hasła nastąpi przejście o do panelu redaktora 

bazy. W aplikacji dostępne są dodatkowe informacje o działaniu systemu. 
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Po zakończeniu pracy zawsze należy zakończyć sesję (Logout). (poniżej zrzut z ekranu). 

Przy dłuższej przerwie w pracy system może wylogować automatycznie redaktora. 

 

 

 

4.  Panel redaktora 

 

Panel  redaktora SBW – wersja dla redaktora dzieli się na 2 główne części: funkcje główne i 

pomocnicze. Funkcje główne wykorzystywane są do wprowadzania podstawowych danych. 

Funkcje główne są dostępne dla  redaktorów zgodnie z ich uprawnieniami.  

 

W funkcjach pomocniczych dla redaktorów dostępne są następujące opcje:  

Afiliacje – możliwość edytowania, brak możliwości dodawania nowych rekordów przez 

redaktora (zgłosić do administratora aplikacyjnego) 

Autorzy instytucjonalni - możliwość edytowania i dodawania nowych 

Autorzy i pracownicy - możliwość edytowania i dodawania nowych 

Konferencje (wydarzenia) - możliwość edytowania i dodawania nowych  

Konferencje (tytuły) – gromadzi tytuły konferencji (głównie z listy Web of Science), brak 

możliwości dodawania przez redaktora nowych tytułów konferencji ( należy zgłosić do 

administratora aplikacyjnego) 

 

Czasopisma i serie – wpisujemy tytuł, opis i punktację czasopisma, brak możliwości 

dodawania nowych tytułów czasopism przez redaktora ( należy zgłosić do administratora 

aplikacyjnego). 

Import – importowanie metadanych w formacie BibTex oraz z URL (w tym przypadku tylko 

dla stron obsługiwanych przez Zotero) 

logout 
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Pozostałe funkcje pomocnicze (Konferencje – tytuły, Czasopisma i serie, Języki, Kraje, 

organizacje, Obszary, dziedziny, dyscypliny nauki, Typy projektów, Typy aktywności, dane 

słownikowe) dostępne są tylko dla redaktora o uprawnieniach administratora 

aplikacyjnego. Wszelkie propozycje zmian należy zgłaszać administratorowi. 

 

 

5. Funkcje główne 
 

Instrukcja zawiera opis wprowadzania danych dla zalogowanych redaktorów. W rozdziale 

omówione zostały funkcje główne i funkcje pomocnicze, dostępne dla redaktorów z 

poszczególnych jednostek. 

Funkcje główne obejmują: książki, artykuły i rozdziały (w tym materiały konferencyjne), 

raporty, tłumaczenia, prace inżynierskie/licencjackie, prace magisterskie, podyplomowe, 

rozprawy doktorskie, projekty, patenty, technologie, aktywność zawodową, osiągnięcia 

zawodowe (kariera), wdrożenia oraz efekty praktyczne (patentów, produktów), czasopisma 

wydawane w przez jednostkę, konferencje organizowane przez jednostkę. 

 

 

5.1.  Wprowadzanie danych 

 

 Przed rozpoczęciem wprowadzania zawsze sprawdź czy opis danej 

publikacji nie jest już wprowadzony do bazy, korzystając z opcji 

wyszukiwania przez autora lub tytuł publikacji. Mamy możliwość 

skorzystania z 2 opcji: wyszukiwanie proste lub zaawansowane-

(bardziej precyzyjne, zalecane). 

 Nie musimy wpisywać polskich liter, system je automatycznie 

rozpoznaje 

 Przy wyszukiwaniu zalecane jest pytanie o najważniejsze słowa, aniżeli 

podawanie pełnej frazy nazwy lub tytułu  
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 przy wprowadzaniu danych korzystaj ze wszystkich dostępnych indeksów: 

autorski:(autor i autor instytucjonalny),  języki, czasopisma i serie, konferencje 

(wydarzenia), konferencje (tytuł), kraje, obszary, dziedziny, dyscypliny nauki, 

kierunki studiów, specjalności. Indeksy mogą być rozszerzane w zależności od 

potrzeb redaktorów 

 sprawdź czy tytuł czasopisma, nazwa serii lub tytuł konferencji są wpisane do 

bazy, jeśli nie – zgłoś to osoby odpowiedzialnej za te dane – Administrator 

aplikacji  

 w formularzach do wpisywania danych pola obowiązkowe są oznaczone 

gwiazdką, muszą być wypełnione, jeśli zapomnimy o tym pojawi się 

komunikat zaznaczony czerwonym kolorem – pole wymagane.  

 po wpisaniu danych użyj opcji: sprawdź poprawność, jeśli pojawi się napis - 

błędy krytyczne, system nie pozwoli zapisać rekordu, jeśli wystąpią 

ostrzeżenia – można -  zapisać rekord, ale warto uważnie przeczytać 

ostrzeżenia i poprawić błędy 

 po wprowadzeniu publikacji i sprawdzeniu poprawności rekordu zapisz 

wprowadzony rekord do bazy używając przycisku Zapisz 

 ikonki dostępne dla redaktorów – służące do modyfikowania rekordów i 

innych czynności. 

 podstawowa ikona – przejście do edycji opisu 

 

 

      Szczegóły                            usuń 

           edytuj       Pokaż   kopiuj    dopasowanie do pytania  

Dopasowanie do pytania oznacza wskazanie pola/pól, w którym występuje wyszukiwany 

termin. 

 

5.2. Ocena parametryczna - punktacja  

 

Punktacja ministerialna wyliczana jest automatycznie na postawie parametrów publikacji lub 

nadawana ręcznie przez głównego redaktora (redaktorzy wydziałowi mogą ręcznie 

modyfikować punktacje, ale tylko dla publikacji sprzed 2011 r.). Korekta punktów polega na 

użyciu przycisku „Wyczyść” i wpisaniu ręcznym właściwej liczby. Automatycznie system 

zawsze nadaje punkty zgodnie z aktualnymi regułami. 

 

Została dodana nowa flaga „Pomijane przy ocenie parametrycznej”. Zaznaczenie tej flagi 

oznacza, że dana publikacja nie powinna być uwzględniana w ocenie parametrycznej (dla 

każdej z jednostek autorów). Flagę zaznacza się np. jeśli w repozytorium umieszczamy dane 
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publikacji, o której wiemy z więcej niż całą pewnością, że publikacja ta nie powinna zaliczać 

się nigdy przy parametryzacji dla każdej z zaangażowanych jednostek. Takie pole umożliwia 

wprowadzenie do bazy całości dorobku pracownika przy jednoczesnym uwzględnieniu, czy 

ma ona być później uwzględniona przy parametryzacji jednostki. Flagi tej nie należy 

nadużywać, przykładowo nie powinna ona być wykorzystywana do wskazania, że dany autor 

nie afiliuje publikacji przy jednostce macierzystej, gdyż do tego celu wykorzystywany jest 

mechanizm wskazywania afiliacji zewnętrznej a poza tym status afiliowania jednego z 

autorów nie wyklucza, że dana publikacja powinna być uwzględniona przy parametryzacji 

jednostki innego współautora. 

Flagę tę zaznaczamy tylko wtedy, gdy chcemy wykluczyć tę publikację z oceny nawet wtedy, 

gdy system nadałby więcej niż 0 punktów, np. jeśli jest to publikacja w suplemencie 

punktowanego czasopisma, albo monografia nie spełniająca kryteriów naukowości albo 

wydanie specjalne czasopisma. W ten sposób wymuszamy nadanie przez system 0 punktów. 

Jeśli system z definicji nadaje 0 punktów, to nie ma potrzeby dodatkowego zaznaczania tej 

flagi.  

Nie można jednak zaznaczać flagi w przypadku gdy publikacja nie liczy się dla danej 

jednostki, a może być zaliczana na korzyść innej jednostki uczelni. 

 

 

5.3. Typy publikacji wprowadzanych do SBW 

 

System ewidencji dorobku naukowego pracowników, doktorantów i studentów 

jednostek Instytucji aktualnie rejestruje następujące typy publikacji: 

 

 artykuły w czasopismach i rozdziały w książkach ( mogą też dotyczyć materiałów 

konferencyjnych) 

 książki (autorskie i redagowane) z podziałem na: monografie, podręczniki 

akademickie, skrypty, książkowe wydawnictwa seryjne (zbiór artykułów), książkowe 

wydawnictwa materiałów konferencyjnych, encyklopedie/słowniki, wydawnictwa 

specjalne czasopism, rozprawy habilitacyjne i inne. 

 raporty 

 tłumaczenia 
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5.3.1. Artykuły 

 

 Podstawowy opis artykułu zawiera elementy pokazane na poniższym rysunku w 

zakładkach: Dane podstawowe, Dane publikacji, Opisy, Punktacja. 
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Przy opisie artykułów należy uwzględnić następujący podział: 

 opisy artykułów publikowane w czasopismach oraz elementy składowe 

publikacji książkowych (artykuł, rozdział) 

 podczas wprowadzania opisu artykułu wskazuje się na jego rodzaj 

poprzez zaznaczenie jednej z opcji (artykuł/ rozdział): 

 

 

 

 dla artykułu podajemy dane dotyczące czasopisma, natomiast dla rozdziału w 

książce należy podać opis książki. W przypadku wprowadzania dużej liczby 

artykułów lub rozdziałów w książce, należy najpierw zrobić opis czasopisma 

lub książki. Wprowadzając artykuły lub rozdziały należy zrobić powiązania z 

uprzednio wprowadzonym tytułem czasopisma lub książki. 

 Regułą jest zgłoszenie konieczności wpisania nowego tytułu czasopisma do 

Administratora aplikacji  

 Liczba punktów danej publikacji nadawana jest automatycznie przez system 

według aktualnie obowiązujących zasad  i redaktor nie ma możliwości zmiany 

tej liczby. W przypadku wątpliwości należy nacisnąć ikonę „Wyczyść’ (system  

automatycznie przeliczy powtórnie punktację). Do SBW załadowane są 

czasopisma z listy Ministerialnej A i B wraz z aktualną punktacją. Przeliczenia 

punktacji należy zażądać każdorazowo, gdy dokonane zmiany w opisie 

publikacji są na tyle istotne, że może to powodować zmianę należnej punktacji 
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(np. zmieniono język publikacji, zmieniono powiązane czasopismo, 

zamieniono artykuł z czasopisma na rozdział albo odwrotnie, inne) 

Zawartość list ministerialnych można sprawdzić na stronie MNiSW.:  

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-

czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-

w-tych-czasopismach.html 

 

Podając liczbę stron publikacji nie wprowadzamy oznaczeń typu s, ss, system sam dodaje 

oznaczenie skrótu paginacji w odpowiednej wersji językowej. 

Podając zakres stron artykułu czy rozdziału podajemy np. 112-145,  a dla publikacji 

jednostronicowych podajemy np. 15-15 , Nigdy - 15. System automatycznie oblicza 

szacunkową wartość liczbę arkuszy wydawniczych na podstawie podanego zakresu stron 

Wyliczona wartość może być ręcznie poprawiona, ale potem nie jest już ponownie 

przeliczana automatycznie, gdyż przyjmuje się, że wartość wpisana ręcznie jest bardziej 

poprawna. W celu uzyskania możliwości ponownego określenia szacunkowej wartości liczby 

arkuszy przy skorygowaniu zakresu stron, liczba arkuszy musi być wyczyszczona przed 

zmianami w polu zakresu stron. 

 

Dla materiałów umieszczonych wyłącznie na CD wprowadzamy informację np. materiały 

umieszczone wyłącznie na CD w polu – Opisy, w zakładce: streszczenie w j. polskim. 

Dla materiałów umieszczonych wyłącznie on-line wpisujemy link do materiałów w polu – 

URL lub w polu DOI. 

 

URL - oznacza adres www, pod którym znajdziemy opis publikacji, wpisujemy „z ręki” 

Należy wskazywać adres, o którym wiemy, że będzie najbardziej trwały i który wskazuje 

również na tekst pracy. 

URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów 

(informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. 

DOI – oznacza identyfikator wersji elektronicznej, wpisujemy ”z ręki” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/DOI_(identyfikator_cyfrowy): 

DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – 

identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie 

zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany. 

Materiały zamieszczone na witrynach – podajemy w Raportach, wybierając typ – witryna. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html
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5.3.2. Książki 
 

Podstawowy opis książki zawiera elementy pokazane na poniższym rysunku w zakładkach: 

Dane podstawowe, Dane publikacji, Opisy, Punktacja. 
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Redakcja terminów encyklopedii/słownika powinna być wprowadzana jako opis 'rozdziału 

z książki' powiązanego z opisem książki oznaczonej jako 'Encyklopedia / słownik' 
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Przy opisie książki rodzaj publikacji wskazuje się przez wybór jednej z opcji: 

 

Jeśli książka jest wydawana w serii, należy podać opis danej serii. Jeżeli ma powiązanie z 

konferencją podaje się opis danej konferencji Konferencje (wydarzenia). 

W polu ISBN nie podajemy nigdy numeru ISSN, natomiast numer ISBN podajemy bez skrótu 

(słowa) ISBN. 

Numer ISSN podaje się w opisie powiązanej serii (również bez skrótu ISSN) 

 

Zakładka ‘Dane publikacji’ służy do wprowadzania danych określających, czy dana książka 

jest poświęcona konferencji czy też jest wydawnictwem seryjnym. Jeżeli tworzymy opis 

zwykłej publikacji książkowej podajemy podstawowy opis książki. 

Opis wydarzenia konferencyjnego redaktorzy wprowadzają najpierw na listę główną do 

modułu Konferencje (wydarzenia), a następnie podwiązują pod publikacje. 

 

Jeżeli nie ma tytułu czasopisma w module ‘Czasopisma i serie’ redaktorzy zgłaszają je do 

administratora aplikacyjnego lub redaktora o rozszerzonych uprawnieniach i dopiero po 

wpisaniu tytułu na listę główną podwiązują tytuł czasopisma  lub serii książkowej do 

publikacji. 

Przykład zrzutu z ekranu w przypadku, kiedy książka ma powiązanie z konferencją – 

konferencje (wydarzenia) i serią książkową. 
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5.3.3. Raporty 
 

Formularz służy do umieszczania publikacji innego typu niż uwzględnione w podstawowych 

formularzach, np. sprawozdanie, prezentacja, dokumentacja, poster. 

W przypadku wprowadzania typów raportów: referat wygłoszony, prezentacja, poster, 

streszczenie należy pamiętać o powiązaniu w formularzu raportu z Konferencje (wydarzenie). 

Z tego indeksu podwiązujemy opis konferencji, jeśli go nie ma, wpisujemy najpierw w 

module Konferencje (wydarzenia). 

 

Podstawowy opis raportu zawiera elementy pokazane na poniższym rysunku w zakładkach: 

Dane podstawowe, Opisy, Punktacja. 

 

Zrzut z ekranu raportu typu: dokumentacja 
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Pole ‘Uwagi’ – można wpisać adres URL publikacji lub inną, dodatkową informację 
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5.3.4.   Tłumaczenia 

 

Podstawowy opis Tłumaczenia zawiera elementy pokazane na poniższym rysunku: Dane 

podstawowe, Dane publikacji, Opisy, Pola systemowe 
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Opis oryginału tworzymy jak każdy opis w zakładce książka, w polu książka robimy 

powiązanie z tytułem książki tłumaczonej i jej opisem, w polu tytuł podajemy tytuł 

tłumaczenia, język tłumaczenia. 
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5.4.  Aktywność zawodowa 
 

W nowej wersji wprowadzona została możliwość opisania aktywności zawodowej. W tej 

zakładce można opisać m.in. takie rodzaje aktywności, jak: redaktor naczelny czasopisma, 

członkostwo w jednostce naukowej, organizacji, stowarzyszenia, komitecie programowym, 

udział w organizacji konferencji/seminarium, członkostwo we władzach konferencji.  

Są to osiągnięcia trwające określony zakres czasowy. Jeżeli funkcja wciąż trwa lub nie jest 

znany rok zakończenia w polu ‘Rok do’ zostawiamy 0. (zrzut z ekranu poniżej). 

 

 

UWAGA 

 Funkcje redakcyjne występujące w poprzedniej wersji systemu jako funkcje oddzielne, 

zostały przeniesione do Aktywności zawodowej. 

 Redakcja specjalnego wydania czasopisma powinna być wprowadzana jako opis 'książki' 

oznaczonej jako 'Wydanie specjalne czasopisma' powiązanej z czasopismem. 

 

 Redakcja terminów encyklopedii/słownika powinna być wprowadzana jako opis 

'rozdziału z książki' powiązanego z opisem książki oznaczonej jako 'Encyklopedia / słownik' 

Szczegółowe informacje ‘wyjaśniające’ prezentowane są  w informacji pomocniczej 

formularzy wprowadzania danych, przykład: 

 

 pełnienie przez pracownika jednostki naukowej funkcji redaktora naczelnego 

czasopisma umieszczonego na listach European Reference Index for the Humanities 

(ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) lub czasopisma naukowego 

nieposiadającego współczynnika wpływu IF, za publikację w którym przyznaje się co 

najmniej 8 pkt, zgodnie z wykazem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o 

którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia - 2 pkt 

 

 członkostwo pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism 

naukowych umieszczonych na listach European Reference Index for the Humanities 

(ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) - 1 pkt 

 

W przypadku instytucji, organizacji, towarzystwa lub zespołu eksperckiego, do oceny 

jednostki zaliczane jest:  

 członkostwo pracowników jednostki naukowej we władzach zagranicznych lub 

międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych, 
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których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw - 1 pkt, a w przypadku 

pełnienia funkcji przewodniczącego - 2 pkt 

 członkostwo pracowników jednostki naukowej w zespołach eksperckich powołanych 

przez organy i instytucje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe 

- 2 pkt 

 

Rozróżniamy następujące Przedmioty aktywności:  

 czasopismo/seria 

 Instytucja/organizacja/towarzystwo/zespół ekspercki 

  wydarzenie konferencji 

 konferencja (tytuł) 

 

W przypadku opisu aktywności związanej z  wydarzeniem konferencji wybieramy określony 

rodzaj aktywności z podanego indeksu, który automatycznie dostosowuje się do wybranego 

przedmiotu aktywności (zrzut poniżej) 
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W przypadku opisu aktywności związanej z  czasopismem wybieramy określony rodzaj 

aktywności z podanego indeksu, który automatycznie dostosowuje się do wybranego 

przedmiotu aktywności (zrzut poniżej) 

 

 

 

5.4.1. Funkcje redaktorskie czasopisma 

 

redakcja czasopism powinna być opisywana w ramach aktywności zawodowej. Jeżeli 

autor/pracownik był redaktorem w kilku okresach, wtedy zakłada się dla każdego 

okresu czasowego oddzielny rekord. 

 

UWAGA 

o redakcja specjalnego wydania czasopisma powinna być wprowadzana 

jako opis 'książki' oznaczonej jako 'Wydanie specjalne czasopisma' powiązanej 

z czasopismem 

o redakcja terminów encyklopedii/słownika powinna być wprowadzana 

jako opis 'rozdziału z książki' powiązanego z opisem książki oznaczonej jako 

'Encyklopedia / słownik' 
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Podstawowy opis  -  Aktywność zawodowa zawiera elementy pokazane na poniższym 

rysunku w zakładkach: Dane podstawowe, Opisy, Powiązania, Punktacja. 
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Informacje dotyczące profilu pracownika (dane osobowe, kontaktowe pracownika, zdjęcie, 

tekst opisujacy działalność naukową) wprowadza się w Funkcjach pomocniczych w opcji 

„Autorzy i pracownicy”.  

Opis jednostki naukowej (Wydział, zakład, instytut, katedra) wprowadzany jest w Funkcjach 

pomocniczych w opcji Afiliacje. Szczegóły w części opisującej Funkcje pomocnicze. 

 

 

5.5. Osiągnięcia zawodowe (kariera) 

 

W odróżnieniu od aktywności zawodowej w module osiągnięć zawodowych gromadzimy 

opisy wydarzeń w karierze zawodowej naukowca, które nie są funkcjami pełnionymi w 

pewnym okresie czasowym, ale są zdarzeniami w określonym punkcie czasowym. 

 

W tym module wpisujemy m. innymi osiągnięcia typu: nagrody i wyróżnienia krajowe 

międzynarodowe, uzyskanie stopni i tytułów naukowych, specjalizacji, certyfikatów, itp. 
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Poniżej ekran obrazujący formularz wprowadzania danych w module - Osiągnięcia 

zawodowe (kariera) – przykład opisu nagrody 
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Kolejny formularz wprowadzania danych w module - Osiągnięcia zawodowe (kariera) 
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Przy klasyfikowaniu nagród należy  uważnie odczytać nazwę nagrody, tak aby przypisać ją 

do właściwej kategorii. 

Większość nagród rektorskich za działalność naukową umieszczamy w  kategorii - 

działalność naukowa lub naukowo-badawcza. Dokładną nazwę nagrody (lub innego 

osiągnięcia) wpisujemy w polu Nazwa w języku polskim i.lub Nazwa w języku angielski. 
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Aby ułatwić Państwu klasyfikację   dodaliśmy w kategorii: Inne, podtypy: nagrody za 

osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne, całokształt dorobku badawczego (zrzut z ekranu 

poniżej). Typologia nagród i pozostałych osiągnięć zawodowych może być rozszerzana w 

zależności od potrzeb instytucji. W przypadku wątpliwości ostateczna decyzja należy do 

autora nagrody. 

Poniżej ekran przedstawiający rodzaj osiągnięcia do wyboru przez redaktora. 
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Poniżej ekran przedstawiający Profil nagrody do wyboru przez redaktora. Na formularzu 

obowiązkowo oznaczamy Poziom nagrody: nagroda lub wyróżnienie.  Oznaczamy też 

Poziom współpracy: indywidualna, zespołowa, instytucjonalna. 

Dane te są obowiązkowe w systemie POL-on,  do którego  jesteśmy zobowiązani 

przekazywać dane o nagrodach. 
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5.6.  Rozprawy doktorskie 
 

Podstawowy opis rozprawy doktorskie zawiera elementy pokazane na poniższym rysunku w 

zakładkach: Dane podstawowe, Opisy, Powiązania. 

W zakładce ‘Dane podstawowe’ dodana została możliwość wybrania z indeksu dyscypliny 

naukowej, której dotyczy praca doktorska.  

 

Wykaz jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych: 

http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykaz.pdf 

Data rozpoczęcia oznacza -  datę zgłoszenia przewodu doktorskiego. 

Data zakończenia - datę nadania stopnia doktora (zwykle na Radzie Wydziału). 

 

Istnieje możliwość podania recenzentów - wewnętrznego i zewnętrznego (o ile jest znany), 

oznaczenia czy praca jest wyróżniona oraz możliwość dołączenia pliku z tekstem recenzji. 

 

Poniżej ekran obrazujący formularz wprowadzania danych dotyczących rozprawy doktorskiej. 

 

 

Rozprawy doktorskie – poniżej zrzuty ekranów kolejnych formularzy służących do 

wprowadzenia opisu rozprawy doktorskiej. 

Do pól obowiązkowych należą streszczenia i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. 

http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykaz.pdf
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W zakładce – opisy umieszcza się streszczenia oraz słowa kluczowe w języku angielskim i 

polskim. 

W zakładce Powiązania podaje się powiązanie (jeżeli zaistniało) z 

projektem/książką/raportem. 
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W module rozprawy doktorskie obowiązkowo należy dodać plik z treścią rozprawy 

doktorskiej. Mamy możliwość ustawienia jednego z 3 poziomów dostępu do treści 

dokumentu. 

 

Plik PDF – plik zawierający treść wersji cyfrowej publikacji, który dołączamy klikając – 

dodaj  następnie „Pick file”. Przy dołączaniu pliku z treścią publikacji musimy zaznaczyć 

poziom dostępu do publikacji (w przeciwnym przypadku plik nie będzie widoczny dla 

użytkownika – ma ustawiony domyślnie tryb Prywatne). Aktualnie są ustalone 3 poziomy: 

 

 Publiczne – dostęp nieograniczony z możliwością zadania okresu karencji (dostępny 

od   wskazanej daty) 

 Chronione – dostęp wymaga zalogowania i posiadania afiliacji jako użytkownik – 

tylko użytkownicy afiliowani poniżej struktury ustalania ochrony mogą mieć dostęp, 

np. jeżeli Chronione jest na poziomie określonego Wydziału, to dostęp ma Wydział i 

jego instytuty, jeżeli Chronione jest na poziomie instytutu, to tylko ten instytut ma 

dostęp. Można ustawić okres karencji (dostępny od wskazanej daty) 

 Prywatne – dostęp ograniczony tylko dla właściciela rekordu (redaktora), nikt nie 

może oglądać/pobierać, ale dokument wchodzi do indeksu wyszukiwania i jest w 

repozytorium archiwizowany. 

 

 Uwaga – dla danej publikacji można ustalić kilka reguł dostępności, np. para (prywatne, 

publiczne za 6 miesięcy) działa tak, że jest prywatne aż do dnia upublicznienia, czyli po 6 

miesiącach zmienia się na publiczne. 
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5.7. Prace dyplomowe (magisterskie i inżynierskie oraz prace studiów podyplomowych) 

 

Prace dyplomowe studentów (inżynierskie, licencjackie i magisterskie) i słuchaczy studiów 

podyplomowych podlegają ewidencji w SBW na podstawie decyzji kierownika właściwej 

jednostki. 

Poniżej ekran obrazujący formularz wprowadzania danych dotyczących pracy magisterskiej. 
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Musimy pamiętać, że prace magisterskie oprócz podstawowych danych (autor, tytuł, 

promotor, jednostka dyplomująca(wydział), jednostka prowadząca (instytut) należy uzupełnić 

o następujące pola: kierunek/specjalność studiów (wybieramy z indeksu) oraz o pole – data 

obrony. 

Obowiązkowo musimy dołączać pliki z treścią prac magisterskich. Dane te są konieczne do 

prawidłowego przekazania prac magisterskich do systemu ORPD (Ogólnopolskie 

Repozytorium Prac Dyplomowych). 
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5.8. Projekty 
 

Podstawowy opis projekty zawiera elementy pokazane na poniższym rysunku w zakładkach: 

Dane podstawowe, Wykonawcy, Konsorcjum, Realizacja i finanse, Dane opisowe, 

Powiązania. 

Aktualnie pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdkami. Dodatkowo pola, które należy 

wypełnić do ankiety jednostki zaznaczone są na różowo. Projekt wypełnia kierownik projektu 

lub wskazana przez Wydział osoba lub redaktor wydziałowy przy współudziale kierownika 

projektu Uwaga – bardzo istotna - ważna jest afiliacja kierownika projektu, gdyż przy 

jednostce, z której jest afiliowany kierownik, będzie afiliowany projekt. 
W opisie projektów określa się typ projektu, który zasadniczo określa źródło finansowania projektu.  

Aktualna struktura typologii projektów znajduje się w lewym menu w Funkcjach pomocniczych – 

Typy projektów. 

 

Poniższy ekran prezentuje: rodzaje projektów, współpracy i obszary zastosowań 
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W podręczniku przedstawione są tylko trzy pierwsze zakładki. Z pozostałymi zakładkami 

należy zapoznać się bezpośrednio w SBW. 
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5.9. Patenty 

  

Przedmiotem ochrony patentowej mogą być: 

Wynalazki, wzory przemysłowe, użytkowe, zdobnicze, znak towarowy, prawa autorskie, 

prawa wyłączne, topografia układów scalonych, międzynarodowe znaki towarowe. 

Informacja o punktach do oceny jednostki za określone typy ochrony własności podana jest w 

rozwijalnych helpach przy formularzu wprowadzania patentów. 
Typ patentu musi podać twórca patentu. Dziedzina twórczości wymagana jest przy znakach 

towarowych. Można dodać nowe dziedziny oprócz już dostępnych.  

Zakładkę Zgłoszenie wypełniamy warunkowo – tylko wtedy kiedy mamy potwierdzone 

zgłoszenie patentowe. 

Dołączanie plików potwierdzeń jest konieczne, aby potem można było poświadczać 

uzyskanie zgłoszenia/patentu w celu uwzględnienia przy parametryzacji. Plik (skan) z 

potwierdzeniem, uzyskany od autora, musi być zamieszczony w bazie. 

W momencie uznania patentu w tym samym rekordzie podajemy dane dotyczące patentu w 

zakładce ‘Patent/prawo’. Cały formularz dokumentuje proces 

przyznania/odrzucenia/chronienia patentu. 

 

Zgłaszający uprawniony – instytucja lub jeden z twórców. 

Pełnomocnik – rzecznik właściwy dla danej instytucji. 

 

W zakładce patent/prawo – jeśli zaznaczono, że patent został wdrożony, wtedy wypełniamy 

wszystkie pola w tej zakładce. W przeciwnym wypadku pozostawiamy puste. 

W zakładce Powiązania – patent referencyjny oznacza inny patent powiązany (podobnie 

projekt referencyjny i publikacja referencyjna).  

 
Informacje o patentach dostępne są na stronie UP RP: 

 

http://www.uprp.pl/pozyskiwanie-elektronicznych-kopii-pelnych-tekstow-
opisow/Menu05,756,1,index,pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uprp.pl/pozyskiwanie-elektronicznych-kopii-pelnych-tekstow-opisow/Menu05,756,1,index,pl/
http://www.uprp.pl/pozyskiwanie-elektronicznych-kopii-pelnych-tekstow-opisow/Menu05,756,1,index,pl/
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Poniżej ekran obrazujący formularz wprowadzania danych dotyczących Patentu 
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Formularz służący do wprowadzenia danych dotyczących zgłoszenia patentu. 
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Kolejne części formularzy opisu patentu: 
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Kolejne formularze opisu patentu służące powiązaniom opisu oraz punktacji. 
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Część formularzy posiada ekrany ‘pomocy’, zawierającej szczegółowsze wyjaśnienia 

dotyczące oceny i punktacji.  

 

Poniżej ekran prezentujący formularz patentu z helpem dotyczącym punktacji patentów. 
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5.10. Wdrożenia oraz efekty praktyczne (patentów, produktów) 

 

W tym module redaktorzy mają możliwość opisania efektów praktycznych opublikowanych 

patentów i produktów powstałych w wyniku zastosowania np. wynalazków. 

 

Poniżej ekran obrazujący formularz wprowadzania danych dotyczących wdrożeń oraz 

efektów praktycznych (patentów, produktów) 

 

 

 

Jeśli przedmiotem opisu efektów praktycznych ma być produkt, jego opis musi być wcześniej 

utworzony niezależnie (opcja menu Produkty – patrz Błąd! Nie można odnaleźć źródła 

odwołania.), aby można było utworzyć do niego powiązanie. 

Poniżej cd. formularza - Wdrożenia oraz efekty praktyczne (patentów, produktów). 
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Jak widać na powyższym formularzu istnieje możliwość określenia powiązania do opisu 

projektu wdrożenia (projekt opisujący proces wdrożenia) 
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5.11. Produkty 
 

Poniżej ekran obrazujący formularz wprowadzania danych dotyczących Produktów 
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5.12. Czasopisma wydawane przez jednostkę 
  

Funkcja służy do opisu czasopism wydawanych w jednostkach naukowych. Tytuł czasopisma 

pobierany jest z listy głównej czasopism. 
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5.13. Konferencje organizowane przez jednostkę 
 

Funkcja służy do opisu konferencji organizowanych przez jednostki naukowe. Nazwa 

konferencji pobierana jest z listy głównej konferencje (wydarzenie). 

 

UWAGA! Pole Procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych 

ośrodków naukowych - w tym polu obliczamy wartość procentu, gdyż nie da się tej 

wartości ustalić automatycznie. 
 

Zwykle, liczbę uczestników prezentujących referaty reprezentujących zagraniczne ośrodki 

naukowe dzielimy przez liczbę uczestników prezentujących referaty, w tym przypadku : 

8:15x100= 0,53 x100= 53,33 czyli wprowadzamy - 53 - w polu *Procentowy udział referatów 

wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych. Gdy jedna osoba 

reprezentująca zagraniczne ośrodki naukowe wygłasza kilka referatów, powyższy algorytm 

nie będzie prawidłowy, gdyż trzeba uwzględnić faktyczną liczbę referatów wygłoszonych 

przez osoby reprezentujące zagraniczne ośrodki naukowe. 

 

Konferencje organizowane przez jednostkę 
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5.14. Technologie 
 

W tym module znajduje się lista technologii przeznaczonych do komercjalizacji. Szczegółowe 

informacje dotyczące technologii dostępne są na drodze bezpośredniego kontaktu z jednostką 

wprowadzającą nowe technologie do Bazy Wiedzy PW - czyli Instytutem Badań 

Stosowanych Politechniki Warszawskiej. 

Strona dostępna jest pod następującym adresem, zakładka – Portfel Technologii 

http://www.ibs.pw.edu.pl 

Strona ma charakter tymczasowy i w najbliższym czasie uruchomiony zostanie pełny dostęp 

do elektronicznej bazy danych, która jest częścią Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej. 

Dostęp publiczny do technologii w BW PW będzie zawierał dodatkowy skrócony opis 

technologii oraz będzie możliwe wyszukiwanie słów kluczowych. 

Testowanie bazy elektronicznej zostało zakończone. Na obecnym etapie trwa migracja 

danych i sukcesywnie Baza Wiedzy PW jest uzupełniana o kolejne technologie. W 

najbliższym czasie udostępniona zostanie wyszukiwarka na stronach Instytutu Badań 

Stosowanych Politechniki Warszawskiej. 

 

Dostęp do bazy pod adresem: http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/nowe-technologie 

 

6. Funkcje pomocnicze 
 

W funkcjach pomocniczych (omówione wcześniej w rozdziale 4) dla redaktorów dostępne są 

następujące opcje:  

 

Afiliacje – możliwość edytowania, brak możliwości dodawania nowych (zgłosić do 

administratora aplikacji) 

Autorzy instytucjonalni - możliwość edytowania i dodawania nowych autorów 

instytucjonalnych 

Autorzy i pracownicy - możliwość edytowania i dodawania nowych pracowników 

Konferencje (wydarzenia) - możliwość edytowania i dodawania nowych konferencji 

Import – importowanie metadanych w formacie BibTex oraz z URL (w tym przypadku tylko 

dla stron obsługiwanych przez Zotero) 

 

Pozostałe funkcje pomocnicze (Konferencje – tytuły, Czasopisma i serie, Języki, Kraje, 

organizacje, Obszary, dziedziny, dyscypliny nauki, Typy projektów, Typy aktywności) 

dostępne są tylko dla administratora aplikacji. Wszelkie propozycje zmian należy zgłaszać 

administratorowi. 

 

6.1.   Afiliacje 
 

W module mamy możliwość dokładnego opisania jednostki. Podajemy w j. polskim i 

angielskim: nazwę jednostki, akronimy jednostki, opis jednostki, możemy dodać baner i logo 

instytucji. 

 

 

http://www.ibs.pw.edu.pl/
http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/nowe-technologie
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Poniżej ekran prezentujący formularz służący do wpisywania w moduł – Afiliacje 
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Afiliacje 

 

 

 



str. 60 

 

Dalsze części formularza dot. Afiliacji 
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W formularzu obowiązkowo należy podać identyfikator PBN. 

 

Identyfikator PBN można pobrać ze strony PBN-MS i należy go wpisać do profilu jednostki 

w systemie Bazy Wiedzy jako pole Identyfikator zewnętrzny  dostępne po załadowaniu 

danych słownikowych w zakładce Profil / Pola systemowe. 

 

Afiliacja – przykład 

Opis afiliacji (Wydziału, Instytutu, Zakładu) może tak jak w poniższym przykładzie 

prezentować szereg informacji o danej jednostce (opis instytutu, tagi, logo, informacje o 

kadrze naukowej, udziale w projektach itp.) – pod warunkiem, że dane te zostaną 

wprowadzone do SBW w odpowiednich formularzach. Ważna jest kompletność 

wprowadzanych danych, publikacji, opisów, jednostek. 

SBW zawiera informacje o wszystkich jednostkach naukowych danej instytucji. 

Poniżej ekran prezentujący profil Instytutu Informatyki, Wydziału Elektroniki i Technik 

Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 
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6.2.  Autorzy i pracownicy 

W formularzu wprowadzamy dane opisujące pracownika. W opisie podajemy informacje o 

jego działalności zawodowej (stopnie naukowe, stanowiska, dane o zatrudnieniu, adresowe). 

Zaznaczamy opcje ‘Aktywny’ (wskaźnik aktualnego zatrudnienia), jeśli osoba ma być 

widoczna w wyszukiwaniu pracowników (można też zaznaczyć w ten sposób nie tylko 

aktualnych pracowników, ale też emerytów, doktorantów, gości itp.). 
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Zalecane jest, aby naukowcy zakładali i udostępniali swój profil w serwisie GS. Identyfikator 

osoby z serwisu GS (można odczytać z linku do osoby na stronie GS prezentującej publikacje 

tej osoby). Należy wpisać do profilu osoby w systemie Bazy Wiedzy jako pole Inne 

identyfikatory osoby  dostępne po załadowaniu danych słownikowych w zakładce Profil / 

Dane kontaktowe. 

 

Autor – przykład 

Baza Wiedzy zawiera informację o pracownikach wszystkich jednostek Politechniki 

Warszawskiej. Profil pracownika prezentuje dane adresowe, tytuł naukowy, funkcję, liczbę 

publikacji, charakterystykę działalności naukowej, zdjęcie, aktywność zawodową, cytowania, 

statystyki, współpracę oraz chmurę tagów, prowadzących do publikacji z określonej 

dziedziny. 
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6.3.   Autorzy instytucjonalni 

 

Jeżeli w publikacji nie możemy ustalić autora ani redaktora, podajemy wtedy autora 

instytucjonalnego (Instytucję sprawczą ) – może to być instytut, stowarzyszenie, klub…… 

Bez oznaczenia autorstwa system nie pozwoli zapisać rekordu. 

Należy zaznaczyć kategorię instytucji. Punkty przyznawane są instytucjom naukowym i 

edukacyjnym. 

Na formularzu zaznacza się opcję ‘Instytucja/zespół spełnia…),, jeśli instytucja lub zespół 

ekspercki spełnia wymagania umożliwiające uwzględnienie w ocenie parametrycznej 

jednostek. 

 

Do oceny jednostki zaliczane jest: 

 członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystwach, 

organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych, których członkowie 

pochodzą co najmniej z 10 państw 

 członkostwo w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje 

państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe 

 

Podobnie jak w przypadku autorów indywidualnych, możliwe jest utrzymywanie bazy 

autorów instytucjonalnych. 
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Baza ta powinna być wykorzystywana przy wypełnianiu pola ‘Autor instytucjonalny’ na 

takich samych zasadach jak baza autorów indywidualnych jest wykorzystywana przy 

wypełnianiu pola ‘Autor’. 

 Zaleca się, aby tworzyć opisy autorów instytucjonalnych, zachowywać je w bazie, a przy 

opisie publikacji ustanawiać powiązanie z wybranym opisem pobranym z bazy autorów 

instytucjonalnych. Jeśli opis autora instytucjonalnego tworzony jest z poziomu opisu 

publikacji, to przy zapisywaniu opisu publikacji należy zaznaczyć pole wyboru wskazujące, 

że utworzony opis autora instytucjonalnego (o ile jest to nowy opis) powinien być 

zapamiętany w bazie autorów instytucjonalnych. 

 

Opis autora instytucjonalnego obejmuje następujące pola: 

 

 Pełna nazwa  - pełna nazwa instytucji w j. pol. i ang. 

 Akronim              - skrót nazwy instytucji 

 Inne formy  - inne formy nazwy instytucji 

 Kategoria            - oznaczamy kategorię instytucji np. instytucja naukowa, edukacyjna 

 

Ze względu na to, że baza ta jest również używana jako baza instytucji (np. w projektach, 

aktywności zawodowej, itp.) należy uzupełniać w takich przypadkach inne istotne elementy 

opisu instytucji, a przede wszystkim: 

 

 zaznaczona na rysunku flaga spełniania kryteriów uwzględnienia instytucji przy 

parametryzacji aktywności zawodowej 

 dane adresowe i kontaktowe (zakładka Profil) 

 

 

7. Zasady opisywania konferencji w SBW: 
 

Przy opisie konferencji należy uwzględnić następujące zasady: 

 

Wg nowych zasad oceny jednostek „Publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji 

międzynarodowej (Web of Science)” otrzymuje aktualnie 10 punktów. Punkty te będą 

automatycznie naliczane w SBW, pod warunkiem, że redaktor ustali właściwe powiązanie 

pomiędzy opisem publikacji a opisem konferencji. 

 

Ze względu na punktację w SBW przyjęto dwa poziomy opisu konferencji: 

 

 Wykaz Konferencje (tytuły) zawiera tytuły konferencji z listy Web of 

Science, bez opisu miejsca i roku odbycia konferencji z aktualną liczbą 

punktów - 10. Lista konferencji z WoS zaciągnięta jest do repozytorium przez 

administratora bazy i sukcesywnie uzupełniana na wiosek redaktorów przez 

administratora aplikacyjnego lub redaktora o rozszerzonych uprawnieniach. 

 

 wykaz konferencje (wydarzenia) zawiera opisy konkretnych wydarzeń 

konferencyjnych z opisem numeru, miejsca i roku odbycia konferencji. Te 

opisy tworzą redaktorzy wprowadzający dane do BW PW. Opisy konkretnych 

wydarzeń konferencji muszą być powiązane z tytułami konferencji, gdyż 

tylko takie powiązanie zapewni automatyczne nadanie punktów do publikacji 

powiązanych z konferencje (wydarzenia) 
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Tworzenie opisu materiałów konferencyjnych, za które będą przyznawane 

automatycznie punkty powinno przebiegać w następujący sposób: 

 

1. Konferencje (tytuły) – sprawdzamy czy nazwa/tytuł konferencji występuje w tym 

wykazie – lista (Web of Science) 

 

2. Konferencje (wydarzenia) – sprawdzamy czy konkretne wydarzenie konferencji 

występuje w tym wykazie i czy jest powiązane z odpowiednim tytułem konferencji z 

wykazu Konferencje (tytuły). Jeśli opis konkretnego wydarzenia konferencji nie 

występuje w wykazie Konferencje (wydarzenia), to należy taki opis utworzyć i 

zapewnić powiązanie z odpowiednim tytułem konferencji z wykazu Konferencje 

(tytuły) 

3. Po utworzeniu dwóch poziomów opisu konferencji, można tworzyć opisy 

poszczególnych publikacji (zwykle jako artykuły z czasopisma lub jako rozdziały z 

książek) dokonując powiązania publikacji z odpowiednim opisem konkretnego 

wydarzenia konferencji utworzonego w punkcie 2. 

 Skróty konferencji podajemy tylko w przypadku, gdy dany skrót jest znany i używany w 

publikacjach i dostępnych e-źródłach, nie tworzymy własnych skrótów 

 Słowa kluczowe piszemy małymi literami , rozdzielając je przecinkami, nie tworzymy 

własnych 

 

 

Konferencje na liście Web of Science dostępne są pod adresem:  

 

http://thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/excel/scholarly-scientific-

research/science-social-science-conferences-1990-2015-may.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/excel/scholarly-scientific-research/science-social-science-conferences-1990-2015-may.xlsx
http://thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/excel/scholarly-scientific-research/science-social-science-conferences-1990-2015-may.xlsx
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7.1. Konferencje – wydarzenia 
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Skrócona nazwę konferencji wpisujemy obowiązkowo, jeżeli  jest ona znana (podana w 

publikacji) – nie tworzymy własnych wersji skrótów. 

Pełną nazwę konferencji zalecamy wpisywać ze strony tytułowej publikacji (a nie z okładki). 

Należy sprawdzić czy poprzednie edycje konferencji są już wprowadzone i  trzymać się opisu 

poprzednich wersji konferencji (ujednolicić).  

Nie tworzymy dubletów tych samych konferencji w różnych opisach. 

 

Wielokrotne opisy tej samej konferencji powinny być scalane przez uprawnionych 

redaktorów lub  przez administratora aplikacji, zostanie opis  najpełniej opisanej konferencji, 

zgodnie z wersją drukowaną lub wersją online. 
 

Poniżej ekran prezentujący formularz z 3 sposobami opisu tej samej konferencji  

 

 

Miejsce odbycia konferencji  – podajemy nazwę miasta w j. polskim lub w oryginale 

Kraj odbycia konferencji – wpisujemy początek  nazwy kraju i wybieramy z indeksu. W 

indeksie zaciągnięto 3 literowe kody krajów zgodnie z obowiązującą normą ISO 3166-1. 

Rok/data rozpoczęcia/data zakończenia – należy podać rok lub szczegółową  datę (jeśli jest 

znana)  korzystając z załączonego kalendarza.  
Proszę zaznaczyć, jeśli konferencja spełnia wymagania definicji konferencji 

międzynarodowej 

 

 

Konferencja międzynarodowa, to taka, w której co najmniej 1/3 czynnych uczestników 

prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. 
 

 

Konferencja krajowa, to taka, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej pięciu jednostek 

naukowych. Należy pamiętać, że wersje opisu wydarzenia konferencji można podmieniać 

automatycznie wersją z listy głównej. 
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7.2. Konferencje – tytuły 
 

Należy sprawdzić czy konferencja o tym tytule już jest w Bazie Wiedzy oraz w Web of 

Science. Jeśli jest w WoS, a nie ma w SBW, to zgłaszamy do redaktora głównego prośbę o 

dopisanie. 

Link do Web of Science: 

http://thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/excel/scholarly-scientific-

research/science-social-science-conferences-1990-2015-may.xlsx 

 

Wykaz Konferencje (tytuły) zawiera tytuły konferencji z listy Web of Science, bez opisu 

miejsca i roku odbycia konferencji z aktualną liczbą punktów - 10. Lista zaciągnięta jest do 

SBW przez administratora , nie jest automatycznie aktualizowana. 

Lista konferencji z WoS w SBW jest sukcesywnie uzupełniana na wiosek redaktorów przez 

administratora aplikacyjnego lub redaktora o rozszerzonych uprawnieniach. 

 

 

http://thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/excel/scholarly-scientific-research/science-social-science-conferences-1990-2015-may.xlsx
http://thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/excel/scholarly-scientific-research/science-social-science-conferences-1990-2015-may.xlsx
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8. Zasady wprowadzania danych do SBW:  
 

autor, redaktor, tytuł, język, data wydania, dane wydawcy, paginacja, ISBN, DOI, URL, plik z 

PDF, okładka, streszczenie w jęz. polskim i angielskim, słowa kluczowe w jęz. polskim i 

angielskim 

Autor – w każdym typie publikacji wprowadzanych do repozytorium występuje pole autorskie, 

zawsze sprawdzamy czy dany autor znajduje się w bazie, czyli korzystamy z indeksu 

autorskiego.( Przy próbie wpisania nowego autora w okienku pojawią się podpowiedzi z 

indeksu autorskiego ). Jeżeli nie ma danego autora, wprowadzamy nowego autora, wpisując 

nazwisko i pełne imię oraz dane dotyczące autora Zaznaczamy opcje ‘aktywny’ (będzie 

wyszukiwany w zakładce Pracownicy).  

 

Autora będącego pracownikiem podajemy z pełną wersją imienia i afiliacją, autora z 

zewnątrz możemy wpisać z inicjałem imienia, jeśli problematyczne jest ustalenie jego pełnej 

wersji. W przeciwnym przypadku pobieramy z indeksu. (zrzut z ekranu poniżej). 

 

Afiliacje zewnętrzną stosuje się w przypadku kiedy autor jest pracownikiem jednostki, ale 

autor publikację przypisuje innej jednostce naukowej (zewnętrznej).  

 

Autor instytucjonalny – wprowadzamy, jeżeli nie możemy ustalić autora indywidualnego. 

Podajemy wówczas nazwę Instytucji sprawczej lub Organizatora, np. instytut, 

stowarzyszenie, klub 

 

Autor zbiorowy – dotyczy nazwy dużego zespołu autorów, np. CMS Collaboration 

 

Redaktor – wprowadzamy do formularza z indeksu autorskiego z afiliacją, jeżeli są to 

autorzy z naszej jednostki lub jeżeli redaktorem jest autor z zewnątrz, wpisujemy nazwisko i 

inicjał imienia. 

 

1. Wprowadzanie publikacji afiliowanych przy wielu jednostkach  

 

 wprowadzamy wszystkie, publikacje autora afiliujemy przy właściwej 

jednostce  

 jeśli wg oświadczenia autora publikacja jest afiliowana poza jednostką, 

podajemy dodatkowo w tej publikacji, w danych autora jego afiliację 

zewnętrzną – z rozwijalnej listy (przykład: poniżej). Jeżeli nie ma na 

liście nazwy odpowiedniej jednostki zewnętrznej – należy ja dopisać w 

zakładce ‘Autorzy instytucjonalni’ (przy założeniu, że instytucja ta 

będzie się powtarzać przy innych publikacjach). Uwaga: nie zmieniamy 

w opisie nic w Afiliacji wewnętrznej autora (czyli jednostce, do której 

należy).  

 Flaga Pomijane przy ocenie parametrycznej jest zaznaczana tylko w 

szczególnych przypadkach. W tym przypadku nie zaznaczamy jej. 

 

 Afiliacja wewnętrzna umożliwia odszukanie publikacji nawet przy 

zaznaczeniu jednostki autora, natomiast podanie afiliacji zewnętrznej 

wskazuje, że tej publikacji autor nie afiliuje przy jednostce 
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Poniżej zrzut z ekranu przedstawiający dodanie Afiliacji zewnętrznej 
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Poniżej zrzut z ekranu przedstawiający wybór autora z afiliacją z indeksu autorskiego 

jednostki 

 

 

 

8.1.   Scalanie duplikatów: autorów, jednostek 

 

W bazie autorów może występować kilka opisów tego samego autora (zaciągnięte wcześniej 

automatycznie itp.). Niezbędne jest wykonanie ujednolicenia tych opisów poprzez wybranie 

jednego z opisów i przypisanie publikacji związanych z innymi opisami danego autora do 

jednego wybranego opisu. Zazwyczaj, chodzi tu o występowanie dla tego samego autora 

kilku opisów związane z występowaniem jego danych osobowych w różnych formach, np. po 

wyszukaniu autora wg nazwiska: Modelski, otrzymujemy wynik:  

 

J Modelski RE  

Józef Modelski RE  

Należy sprawdzić czy chodzi o tę samą osobę, przy scalaniu musimy być tego pewni na 

100%. Pierwszą wskazówką jest kod instytutu. Można też sprawdzić publikacje związane z 

obiema formami danych osobowych autora. 
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Mogą też być formy nazwiska te same, ale różny opis. Wtedy wybieramy formę z  lepszym 

opisem. 

Wykonanie scalenia wykonujemy w interfejsie redaktora (opcja Autorzy i pracownicy), gdzie 

zaznaczamy scalane rekordy i używamy przycisku ‘połącz zaznaczone rekordy’: 

 

 

 

Po zaznaczeniu scalanych form nazwiska tego samego autora, naciskamy przycisk ‘połącz 

zaznaczone rekordy’. W następnym oknie zaznaczamy jeden z rekordów, który ma być 

rekordem docelowym i wybieramy jedną z dwóch możliwości połączenia zaznaczonych 

rekordów. 

 

1. scalanie z uwzględnieniem zapisów historycznych - opcja ‘połącz zaznaczone rekordy 

(również w historii)’, 

 

2. scalanie bez uwzględnienia zapisów historycznych - opcja ‘połącz zaznaczone rekordy’. 

Tryb pierwszy - opcja ‘połącz zaznaczone rekordy (również w historii)’, wybieramy, gdy nie 

tylko jesteśmy pewni, że chodzi o tę samą osobę, ale wiemy też, że publikacje opisywane 

danymi osobowymi, z których mamy zamiar zrezygnować na pewno powinny być przypisane 

docelowemu autorowi. Jest to przypadek najczęściej występujący. 
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Po wykonaniu takiego scalenia, w bazie autorów będzie występował tylko wskazany autor 

docelowy, a wszystkie publikacje wybranych form danych osobowych autora będą opatrzone 

danymi osobowymi autora docelowego. 

Jednak w niektórych przypadkach, np. przy zmianie nazwiska albo przy zmianie 

przyporządkowania do instytutu, wskazane byłoby, aby publikacje opatrzone poprzednim 

nazwiskiem albo przypisane do poprzedniego instytutu autora pozostały w opisach bez zmian. 

W takim przypadku wybieramy tryb drugi - opcja ‘połącz zaznaczone rekordy’. 

W przypadku takiego scalenia, w bazie autorów będzie występował tylko wskazany autor 

docelowy, ale publikacje opatrzone danymi osobowymi autora (oraz jego 

przyporządkowaniem do instytutu), z których rezygnujemy nie będą zmieniane. Oznacza to, 

że publikacje wcześniejsze będzie nadal można znaleźć pod poprzednim nazwiskiem i będą 

one przypisane do poprzedniego instytutu, ale jednocześnie będą przez identyfikator 

przypisane do jednej osoby, która aktualnie może posiadać inny opis danych osobowych. 

 

 

 

8.2. Opis danych wprowadzanych w formularzach 
 

Całkowita liczba autorów 

 

W opisie książek i artykułów dodano pole „całkowita liczba autorów”, które musi być 

wypełnione obowiązkowo, jeżeli liczba autorów publikacji jest większa niż liczba 

wprowadzonych autorów (wpisani powinni być wszyscy autorzy z jednostki oraz 

obowiązkowo pierwszy autor publikacji. W polu wpisuje się liczbę wszystkich autorów 

(łącznie z już wprowadzonymi).  

 

W przypadku, kiedy podajemy wszystkich autorów publikacji, system automatycznie wypełni 

pole – Całkowita liczba autorów przy zapisie rekordu. 
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Tytuł publikacji - podajemy w jęz. polskim i /lub w jęz. angielskim, wpisujemy „z ręki” 

Język publikacji - pobieramy z indeksu, wpisujemy w pole pierwsze trzy litery wyrazu np. 

pol, wówczas otwiera się stosowny indeks. W indeksie zaciągnięto 2 literowe kody języków 

krajów zgodnie z obowiązującą normą ISO 639-1. 

Data wydania – oznacza rok wydania danej publikacji, wpisujemy „z ręki” 

Dane wydawcy – wpisujemy „z ręki” podając nazwę wydawcy i jego adres 

Dane o czasopiśmie - opisując artykuł w czasopiśmie, pobieramy z indeksu tytuł czasopisma 

lub (jeśli brak tytułu) zgłaszamy administratorowi aplikacji konieczność wpisania nowego 

tytułu, dane dotyczące tomu, wolumenu, numeru, zeszytu czasopisma wpisujemy bez 

dodatkowych skrótów typu: vol., tom, z. Przy prezentacji danych system sam dostawia 

odpowiednie skróty. Jeśli nie znamy numeru tomu/woluminu, w polu tom – należy wpisać 0, 

czego rezultatem będzie ignorowanie tej informacji przy prezentowaniu opisu. Istnieje 

możliwość tworzenia opisu nowego czasopisma przez redaktorów, ale tylko w bardzo 

wyjątkowych sytuacjach, w przypadku unikatowych czasopism, jeśli zakładamy że istnieje 
minimalna możliwość powtórzenia tego tytułu. Uwaga: nie tworzymy sami własnej lokalnej 

wersji tytułu czasopisma. 
Paginacja – wpisujemy „z ręki” liczbę stron np. 250-250 (w przypadku jednej strony) lub 

340-346 bez słownych określników typu : s, ss, p., system automatycznie wylicza liczbę 

arkuszy wydawniczych. 

ISBN – wpisujemy „z ręki” , podajemy numer bez skrótu ISBN dla książki. W tym polu 

znajdują się liczby rozdzielone myślnikiem, dopuszczalne jest umieszczenia na końcu ‘x’. 

Jeżeli w publikacji ISBN podany jest bez myślników, to w takiej formie wprowadzamy go do 

bazy.  

Przykład zastosowania podwójnego oznaczenia wydawnictwa 10- i 13-cyfrowym kodem 

ISBN (wraz z myślnikami 13 lub 17 znaków) wraz z prezentacją w formie kodu kreskowego 

 

 

Proszę pamiętać, że system przyjmuje tylko dwa rodzaje zapisów ISBN 13-znakowy dla 

starszych książek i 17 znakowy dla nowszych wydawnictw książkowych. 

 

DOI – oznacza identyfikator wersji elektronicznej, wpisujemy ”z ręki” 

https://pl.wikipedia.org/wiki/DOI_(identyfikator_cyfrowy): 

 

DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – 

identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie 

zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany. 

Jeśli wskazany DOI przestało obowiązywać , uwagi należy zgłaszać do właściciela DOI ( the 

International DOI Foundation): 

http://www.doi.org/ 

URL - oznacza adres www, pod którym znajdziemy opis publikacji, wpisujemy „z ręki” 

Należy wskazywać adres, o którym wiemy, że będzie najbardziej trwały i który wskazuje 

również na tekst pracy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/DOI_(identyfikator_cyfrowy)
http://www.doi.org/


str. 78 

 

URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów 

(informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. 

 

Plik PDF – plik zawierający treść wersji cyfrowej publikacji, który dołączamy klikając - 

dodaj a następnie „Pick file”. Przy dołączaniu pliku z treścią publikacji musimy zaznaczyć 

poziom dostępu do publikacji (w przeciwnym przypadku plik nie będzie widoczny dla 

użytkownika – ma ustawiony domyślnie tryb Prywatne). Aktualnie są ustalone 3 poziomy: 

 

 Publiczne – dostęp nieograniczony z możliwością zadania okresu karencji 

(dostępny od wskazanej daty) 

 Chronione – dostęp wymaga zalogowania i posiadania afiliacji jako użytkownik 

– tylko użytkownicy afiliowani poniżej struktury ustalania ochrony mogą mieć 

dostęp, np. jeżeli Chronione jest na poziomie określonego Wydziału, to dostęp 

ma Wydział i jego instytuty, jeżeli Chronione jest na poziomie instytutu, to tylko 

ten instytut ma dostęp. Można ustawić okres karencji (dostępny od wskazanej 

daty) 

 Prywatne – dostęp ograniczony tylko dla właściciela rekordu (redaktora), nikt 

nie może oglądać/pobierać, ale dokument wchodzi do indeksu wyszukiwania i 

jest w repozytorium archiwizowany 

 

Uwaga – dla danej publikacji można ustalić kilka reguł dostępności, np. para reguł (prywatne, 

publiczne za 6 miesięcy) działa tak, że jest prywatne aż do dnia upublicznienia, czyli po 6 

miesiącach zmienia się na publiczne. 

 

Okładka – plik graficzny zawierający obraz okładki publikacji. 

Streszczenie w j. pol. i angielskim - kopiujemy streszczenie,  musi być w tym polu wpisany 

jakiś znak. 

Słowa kluczowe w j. pol. i angielskim – kopiujemy lub wpisujemy z ręki, rozdzielając 

poszczególne słowa przecinkiem.  

 

8.3.  Przedruki, wznowienia, objętość 
 

Wprowadzanie przedruków publikacji 

 nie duplikujemy przedruków i wznowień jeśli się prawie nie różnią 

 zasadniczo, przedruków nie wprowadzamy jako duplikat. Jeśli jest to 

dokładnie ta sama publikacja, to nie wpisujemy drugi raz, można w polu 

opisowym dodać komentarz, że zamieszczono również tu i tu… 

 jest pojęcie wersji rozszerzonej pokonferencyjnej (posiada inny opis 

bibliograficzny i nie jest przedrukiem) - to wtedy można wprowadzić drugi 

rekord 

 ogólnie, wprowadzamy duplikat, jeśli byłyby za to punkty 

 

Objętość w arkuszach wydawniczych – wyliczana automatycznie wartość szacunkowa 

 

 prawidłowa liczba stron książki, np. 237 

 prawidłowy zakres stron artykułu/rozdziału, np. 23-78, 1-12, 33-33, XXI73-

XXI89 
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8.4.   Tagi 
 

W SBW można wyszukać publikacje korzystając z chmury tagów.  

 

Chmura tagów (klikalna) generowana jest cyklicznie ze słów kluczowych, z opisów 

publikacji oraz czasopism, w których są publikowane. Warto pamiętać o dopisywaniu słów 

kluczowych w opisach (uzyskanych od autorów lub wyszczególnionych w treści publikacji). 

 

Możliwość wyszukania z chmury tagów występuje na stronie startowej Bazy Wiedzy 

(dotyczy całej zawartości bazy) oraz przy opisach jednostek naukowych i pracowników 

(Ludzie -> Eksperci) w wyszukiwaniu dziedzinowym. 

 

 

Przykładowa chmura tagów, pochodzących z opisów z całej bazy.  

Wybranie któregoś z tagów pozwala na przejście do opisów publikacji. 
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9. Wybrane przykłady raportów z SBW 
 

SBW oprócz prostego wyszukiwania publikacji danego autora czy instytutu/wydziału ma 

możliwość generowania zestawień i raportów dla wybranego zestawu publikacji, które mogą 

być bardzo przydatne do tworzenia następujących opracowań: 

 

 Ankieta jednostki - zestaw pól niezbędny do ankiety jednostki w formacie csv 

 Cytowania bibliograficzne - opis wg różnych stylów cytowania 

 Analiza bibliometryczna – wykaz publikacji z podziałem na typy, IF, punkty 

 Cytowania - wykaz podaje liczbę cytowań poszczególnych publikacji, ogólną 

liczbę cytowań oraz wartość Indeksu Hirscha 

 Dorobek jednostki - zestaw publikacji wraz z punktami, w formacie csv 

 Dorobek jednostki + autorzy - zestaw publikacji wraz z punktami, w formacie 

csv 

 Raport - wykaz bibliograficzny zgodny z wybranym uporządkowaniem 

 Raport wydziałowy - wykaz bibliograficzny z podaną liczbą punktów 

 Wykaz - wykaz publikacji z punktami i Impact Factor (możliwość filtrowania) 

 

W zależności od potrzeb, korzystamy z odpowiedniego formatu i generujemy plik 

zawierający wybrane opisy w zadanym formacie. Wygenerowany plik przekazujemy do 

dalszego przetwarzania w docelowym systemie/narzędziu. 

Wraz z rozwojem SBW i zgłaszanymi potrzebami, zakres oferowanych formatów będzie 

rozszerzany. 

 

Dostępne formaty pobierania danych z SBW obejmują: 

 

 Bibtex - opisy bibliograficzne w formacie BibTeX 

 Csv - skrócony zestaw pól w formacie csv oraz pełny Csv 

 Xml – skrócony zestaw pól w formacie Xml oraz pełny Xml 

 Ankieta jednostki - zestaw pól niezbędny do ankiety jednostki w formacie Csv 

 Raport - wykaz bibliograficzny zgodny z wybranym uporządkowaniem 

 Raport Wydziałowy - wykaz bibliograficzny z podaną liczbą punktów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 81 

 

Poniższy ekran prezentuje wykaz dostępnych raportów, które można automatycznie 

generować z SBW. 

 

 
 

 

 

W Raportach można pobrać Oświadczenie autora o ograniczeniach w udzieleniu licencji 

Politechnice Warszawskiej na archiwizowanie i udostępnianie utworu w Bazie Wiedzy PW, 

która stanowi Załącznik do zarządzenia nr 3/2014 Rektora PW z dnia 29 stycznia 2014r.  

Oświadczenie jest też dostępne na stronie www Bazy Wiedzy PW pod następującym 

adresem: 

http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/dla-redaktorow-bwpw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/dla-redaktorow-bwpw
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Przykładowy raport: ankieta jednostki prezentuje poniższa tabela  

 

 

 
 

 

 

Przykładowy raport: cytowania bibliograficzne w stylu Chicago prezentuje poniższa tabela 

 

Raporty dostępne są dwóch formatach: HTML lub PDF. 

Można wybrać różne sposoby (style) stosowane w opisach bibliograficznych cytowań (w 

różnych bazach). 
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Przykładowy raport: Analiza bibliometryczna prezentuje poniższa tabela 
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Przykładowy raport w formacie BibTeX  prezentuje poniższy zrzut z ekranu. 

 

 

Użytkownicy posługujący się formatem Bibtex mogą wygenerować plik wykazu publikacji 

tym formacie, aby użyć go dalszego przetwarzania w dedykowanym oprogramowaniu. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 85 

 

Przykładowy raport: Cytowania prezentuje poniższa tabela 

Raport podaje: liczbę cytowań poszczególnych publikacji, ogólną liczbę cytowań oraz 

wartość Indeksu Hirscha. 

Źródłem cytowań w przypadku tego raportu jest – Google Scholar. 

INDEKS HIRSCHA (h-index, indeks h) to współczynnik h dla danego autora. Jest to liczba 

publikacji cytowanych co najmniej h razy. Współczynnik h=10 oznacza, że autor ma 10 

publikacji cytowanych co najmniej 10 razy. 
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Przykładowy raport: Dorobek jednostki + Autorzy prezentuje poniższa tabela 

 

 
 

 

Przykładowy raport: Raport Wydziałowy prezentuje poniższa tabela 

 

Raport prezentuje wykaz publikacji z danej jednostki z podziałem na typy publikacji i liczbę 

punktów. Dane te można filtrować i kopiować dla własnych potrzeb. Raport tworzymy sami, 

wybierając jednostkę, typy publikacji i zakres czasowy. 
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Przykładowy raport: Wykaz prezentuje poniższa tabela 

Raport jest dostępny w postaci listy lub tabeli w dwóch formatach do wyboru: HTML lub 

PDF. 

Wykaz zawiera opisy bibliograficzne publikacji, liczbę punktów, a także Impact Factor dla 

czasopisma w którym opublikowano artykuły. 

IF - Impact Factor jest wskaźnikiem wpływu, mierzącym oddziaływanie czasopisma na 

podstawie cytowalności artykułów w nim publikowanych. Ustala go Institute for Scientific 

Information (ISI) - Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii. IF wyliczany jest dla 

poszczególnych czasopism naukowych w każdym roku wydawniczym. 
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10. Importowanie danych do SBW 
 

10.1. Pozyskiwanie danych z Internetu za pomocą Zotero 
 

Instalacja Zotero 

 

Należy wejść na stronę: http://www.zotero.org/download/ 

Wybrać zakładkę ”Zotero for Firefox” i uruchomić pobieranie/instalowanie Zotero 

Akceptujemy ostrzeżenia i inne polecenia procesu instalowania 

 

Przygotowanie wyszukiwarek internetowych 

W przypadku scholara, wchodzimy na stronę: http://scholar.google.pl/ 

W ustawieniach wybieramy maksymalną liczbę rekordów na stronie (100) 

W przeglądarce FireFox, otwieramy okno Zotero - na dole z prawej strony napis zotero 

W oknie Zotero tworzymy struktury katalogowe (kolekcje i podkolekcje) w celu 

zapewnienia dobrej organizacji pracy z pobranymi danymi, np. tworzymy kolekcję: 

 

nazwa_instytucji 

WIS   (Faculty of Environmental Engineering) 

Juda-Rezler_K 

WMech 

Cieslicki_K 

Wykonujemy wyszukiwanie na stronie scholara 

 

Stosujemy raczej język angielski, zapytanie o autora/naukowca (z ewentualnym dodaniem 

Warsaw University of Technology) 

Przy zapytaniu o publikacje danego autora należy poprzedzić nazwisko i imię ujęte w 

znaki cudzysłowu prefiksem author:. Przykładowe zapytania o publikacje autora Kulpa 

Krzysztof: 

 

author:"Kulpa K"        daje 199 rekordów 

author:"Kulpa Krzysztof"       daje 94 rekordy 

author:"Kulpa Krzysztof" "Warsaw University of Technology" daje 81 rekordów 

Przy zadawalającym wyniku przeszukiwania możemy ściągnąć odszukane dane do 

naszego zotero 

W oknie zotero ustawiamy się w odpowiedniej kolekcji 

Uruchamiamy ściąganie danych do okna Zotero – należy kliknąć ikonkę Zotero, która 

znajduje się z prawej strony okienka adresu przeglądarki. 

Dane są importowane do okna Zotero, przy czym na początku mamy możliwość 

wskazania, które dane powinny być pobrane. 

Po pobraniu danych do okna Zotero, zaznaczamy rekordy, które chcemy importować do 

SBW i klikamy prawym przyciskiem, aby wybrać funkcję ”Eksportuj zaznaczone 

http://www.zotero.org/download/
http://scholar.google.pl/
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elementy”, wybieramy format BibTeX i generujemy plik eksportu zapamiętując go pod 

użyteczną nazwą w katalogu roboczym na dysku. 

Wygenerowany plik jest gotowy do zaimportowania do SBW. 
 

 

10.2. Import danych w formacie BibTeX 

 

1. W interfejsie redaktora repozytorium wybieramy funkcję ”Import” 

2. W oknie importowania wybieramy ”ImportBibtex” 

3. Wskazujemy plik, który ma być zaimportowany 

4. Po załadowaniu pliku na serwer, zostanie zaprezentowana informacja dotycząca procesu 

importowania oraz przycisk ”Kontynuuj”: 

 

Import rekordów 

id: 1358238281240 

status: Rozpoczęty 

Zaimportowanych rekordów: 0/1 

 

5. Klikniecie przycisku ”Kontynuuj” uruchamia proces importowania danych z pliku do 

repozytorium 

6. W czasie importowania danych mogą pojawiać się zapytania dotyczące sposobu 

dołączania danych, co do których system wskaże podobieństwo z danymi występującymi 

w SBW 

7. Z jednej strony, należy dołożyć starań, aby wskazać właściwe działanie systemu w celu 

zapobieżenia powstawaniu zbyt wielu duplikatów i nieścisłości. Z drugiej strony 

powinniśmy zadbać, aby importowane dane były właściwie przyporządkowane do danych 

istniejących w SBW. 

8. Identyfikator importu (w przykładzie 1358238281240) warto zapisać w notatkach, gdyż 

można go potem wykorzystać do wyszukania rekordów zaimportowanych podczas danego 

importowania 

 

10.3. Wykorzystanie zasobów internetowych na przykładzie BazTech 
 

1. Wykonujemy wyszukiwanie na stronie BazTech (http://baztech.icm.edu.pl/) 

Na wykazie odszukanych publikacji nie ma możliwości pobrania danych do Zotero, 

jednak po wejściu do szczegółowego opisu publikacji można taki opis pobrać do Zotero. 

Uruchamiamy ściąganie danych do okna Zotero – należy kliknąć ikonkę Zotero, która 

znajduje się z prawej strony okienka adresu przeglądarki 

2. Wykonujemy pobranie danych do Zotero dla poszczególnych publikacji, które 

zamierzamy importować do SBW 

3. Wykonujemy pobranie danych do Zotero dla poszczególnych publikacji, które 

zamierzamy importować do SBW  

4. Po pobraniu danych do okna Zotero, zaznaczamy rekordy, które chcemy importować do 

SBW i klikamy prawym przyciskiem, aby wybrać funkcję ”Eksportuj zaznaczone 

elementy”, wybieramy format BibTeX i generujemy plik eksportu zapamiętując go pod 

użyteczną nazwą w katalogu roboczym na dysku 

5. Wygenerowany plik jest gotowy do zaimportowania do SBW. 
 

http://baztech.icm.edu.pl/
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11. Rozszerzenia w kolejnych wersjach systemu  

 

Najważniejsze rozszerzenia i usprawnienia: 

 w profilu autora dodano pola 'Afiliacja zewnętrzna' oraz 'Consultations' 

 w opisie książki dodano nowe rodzaje publikacji:  

 

o Encyklopedia / słownik 

o Wydanie specjalne czasopisma 

o dodatkowe oznaczenie 'Rozprawa habilitacyjna' 

 

 w opisie książek i artykułów dodano pole 'Całkowita liczba autorów', które musi być 

wypełniane obowiązkowo jeśli liczba autorów publikacji jest większa niż liczba 

wprowadzonych autorów 

 w opisie artykułów dodano pole 'Autor instytucjonalny', co umożliwi zapisanie 

artykułu jeśli autor indywidualny nie jest znany 

 dodano flagę 'Pomijane przy ocenie parametrycznej' na formularzu książek, 

artykułów, patentów, aktywności zawodowej. Zaznaczenie tej flagi oznacza, że dana 

publikacja nie powinna być uwzględniana w ocenie parametrycznej (dla każdej z 

jednostek autorów) 

 w profilu jednostki dodano dyscypliny nadawanych stopni naukowych 

o przygotowano wykaz dyscyplin naukowych 

o należy uzupełnić dyscypliny dla każdej z uprawnionych jednostek 

 w opisie rozprawy doktorskiej dodano dyscyplinę nadanego stopnia doktora 

 dodano nowy typ opisu: 'Aktywność zawodowa' 

o przygotowano hierarchiczny wykaz typów aktywności 

o należy wykorzystywać typ aktywności adekwatny do pełnionej funkcji (tylko 

niektóre rodzaje aktywności są uwzględniane w ocenie parametrycznej 

 w związku z wprowadzeniem opisu aktywności zawodowej, opcja Funkcje 

redaktorskie została usunięta  

o redakcja czasopism powinna być opisywana w ramach aktywności zawodowej 

o redakcja specjalnego wydania czasopisma powinna być wprowadzana jako 

opis 'książki' oznaczonej jako 'Wydanie specjalne czasopisma' powiązanej z 

czasopismem 

o redakcja terminów encyklopedii/słownika powinna być wprowadzana jako 

opis 'rozdziału z książki' powiązanego z opisem książki oznaczonej jako 

'Encyklopedia / słownik' 

o dotychczasowe opisy funkcji redaktorskich zostały odpowiednio przeniesione 

przez administratora 

 w wyszukiwaniu książek afiliacja najwyższego poziomu nie jest domyślnie 

zaznaczona 

 wyszukiwanie patentów uwzględnia wybór jednostki (jednostek) 

 uporządkowano ikonki wyboru operacji przy rekordach 

 dodano filtrowanie wyników wyszukiwania 

 poprawiono działanie funkcji Import 

 wzbogacono prezentację profilu naukowca i jednostki 

 

Wszystkie rozszerzenia do kolejnych wersji systemu  znajdziemy pod adresem: 

https://repo.pw.edu.pl/layout/versions.seam?lang=pl 

https://repo.pw.edu.pl/layout/versions.seam?lang=pl
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12. Formuły wyszukiwawcze 
 

Redaktor ma możliwość dla sprawdzenia poprawności i kompletności wprowadzanych 

opisów posłużenia gotowymi formułami wyszukiwawczymi wpisywanymi w polu Custom 

query. 

Wykaz formuł wyszukiwawczych w Bazie Wiedzy 
 

 

 
 

Autorzy i pracownicy: 

1.  (active='false') - wskaż rekordy w których nie zaznaczono Aktywny 

2. (active='true') - sprawdzenie czy zaznaczony jest status autora – Aktywny 

3. not(jcr:contains(@email,'*')) - brak w opisie autora e-maila 

4. not(jcr:contains(@authorprofile-phone,'*')) -  brak w opisie autora nr telefonu 

5. not(jcr:contains(@authorprofile-possitionPL,'*')) - brak w opisie autora stanowiska w j. 

pol. not(jcr:contains(@authorprofile-possitionEN,'*')) - brak w opisie autora stanowiska w 

j. ang. 

6. not(jcr:contains(@authorprofile-prefixPL,'*')) - brak w opisie autora tytułu w j. pol. 

7. not(jcr:contains(@authorprofile-prefixEN,'*')) - brak w opisie autora tytułu w j. ang. 

8. not(jcr:contains(@authorprofile-descriptionPL,'*')) - brak w opisie autora jego 

charakterystyki pracy zawodowej w j. pol. 

9. not(jcr:contains(@authorprofile-descriptionEN,'*'))- brak w opisie autora jego 

charakterystyki pracy zawodowej w j. ang. 

10. not(jcr:contains(@authorprofile-consultations,'*')) - brak w opisie autora konsultacji w j. 

pol. not(jcr:contains(@authorprofile-consultationsEN,'*')) - brak w opisie autora 

konsultacji w j. ang. 

11. not(jcr:contains(@authorprofile-homepage,'*')) - brak strony domowej autora 

12. not(jcr:contains(@file-id,'*')) - brak pliku (zdjęcia)  

13. jcr:contains(@affiliation-id,'*') - podana afiliacja na uczelni 

14. jcr:contains(@externalAffiliation-id,'*') - podana afiliacja zewnętrzna 

15. jcr:contains(@email,'*') and not(jcr:like(@email,'%@%')) - wskaż rekordy w których e-

mail nie zawiera znaku ‘@’ 
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16. jcr:contains(@email,'*') and (jcr:like(@email,'%@%@%')) – wskaż rekordy w których 

e-mail występuje w polu adresu e-mail, co najmniej dwa razy 

Publikacje 

1. @file-id>0 - pokaż rekordy z plikiem 

2. @file/permission/access='PUBLIC' – pokaż rekordy, które mają ustawiony status - 

dostęp publiczny 

3. @file/permission/access='PROTECTED' - pokaż rekordy, które mają ustawiony 

status - dostęp chroniony 

4. @file/permission/access='PRIVATE' - pokaż rekordy, które mają ustawiony status -                  

dostęp prywatny 

5. @file/permission/id>0 -  pokaż rekordy, w których dostęp został określony 

6. @file-id>0 and not(@file/permission/id>0) - pokaż rekordy, w których dostęp nie 

został określony 

7. score=0 - pokaż wykaz publikacji z punktacją 0 

8. score > 0 and score < 10 - pokaż wykaz publikacji z punktacją od 1 do 9 

 

Książki i rozdziały 

a. not(jcr:contains(@language-code,'*')) - pokaż książki, w których brakuje 

języka 

b. not(@issueDate>0) - pokaż książki, w których brakuje roku wydania 

c. not(jcr:contains(@publisher,'*')) - pokaż książki, w których brakuje 

wydawcy 

d. not(jcr:contains(@collation,'*')) - pokaż książki, w których brakuje paginacji 

książki 

e. not(jcr:contains(@isbn,'*')) - pokaż książki, w których brakuje ISBN 

f. not(jcr:contains(@language-code,'*')) - pokaż rozdziały z książki, w których 

brakuje języka 

g. not(@book-issueDate>0) - pokaż rozdziały z książki, w których brakuje roku 

wydania 

h. not(jcr:contains(@book-publisher,'*')) - pokaż rozdziały z książki, w 

których brakuje wydawcy 

i. not(jcr:contains(@collation,'*')) - pokaż rozdziały z książki, w których 

brakuje paginacji rozdziału 
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Artykuły z czasopism 

j. not(jcr:contains(@language-code,'*')) - pokaż artykuły z czasopism, w 

których brakuje języka 

k. not(@journalissue-issueDate>0) - pokaż artykuły z czasopism, w których 

brakuje roku wydania 

l. not(jcr:contains(@collation,'*')) - pokaż artykuły z czasopism, w których 

brakuje paginacji artykułu 

9. jcr:contains(@language-code,'pl') - pokaż publikacje w których określono j. polski 

10. jcr:contains(@language-code,'en') - pokaż publikacje w których określono j. 

angielski 

11. not(jcr:contains(@doi,'*')) - pokaż publikacje, w których brakuje DOI 

Rozprawy doktorskie 

a. not(jcr:contains(@titlePL,'*')) – pokaż doktoraty w których brakuje: tytułu w 

jęz. polskim  

b. not(jcr:contains(@titleEN,'*')) - pokaż doktoraty w których brakuje: tytułu w 

j. angielskim 

c. not(jcr:contains(@supervisor-id,'*')) - pokaż doktoraty w których brakuje 

promotora 

d. not(jcr:contains(@externalreviewers-id,'*')) - pokaż doktoraty w których 

brakuje recenzenta wewnętrznego 

e. not(jcr:contains(@internalreviewers-id,'*')) - pokaż doktoraty w których 

brakuje recenzenta zewnętrznego 

f. not(jcr:contains(@certifyingUnit-id,'*')) - pokaż doktoraty w których 

brakuje jednostki dyplomującej z uczelni 

g. not(jcr:contains(@certifyingOtherUnit-id,'*')) - pokaż doktoraty w których 

brakuje jednostki dyplomującej spoza uczelni 

h. not(jcr:contains(@discipline-id,'*')) - pokaż doktoraty w których brakuje 

dyscypliny nauki 

i. not(jcr:contains(@language-code,'*')) - pokaż doktoraty w których brakuje 

języka 

j. not(@defenseDate>0) - pokaż doktoraty w których brakuje daty obrony 

k. not(jcr:contains(@collation,'*')) - pokaż doktoraty w których brakuje 

paginacji 

 

Konferencje – wydarzenie 

a. international='true' - pokaż konferencje oznakowane jako międzynarodowe 

b. international ='false' - pokaż konferencje oznakowane jako krajowe 
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UWAGI: 

1. Należy podkreślić, że wpisana formuła działa w koniunkcji z innymi wybranymi 

kryteriami wyszukiwania, np. wybór jednostki (jednostek), zakres lat, typ publikacji, 

inne. 

2. Podane wyżej elementarne formuły najczęściej badają braki w opisach. Pominięcie 

otoczenia zaprzeczenia (początkowe not i odpowiadające mu nawiasy) bada obecność 

danego pola, np. formuła jcr:contains(@publisher,'*') – pokazuje książki, w których 

wypełniono pole nazwy wydawcy. 

3. Formuły elementarne mogą być łączone w bardziej złożone formuły zapytania z 

wykorzystaniem operatorów logicznych or, and oraz not a także nawiasów. 

Przykładowo:  

not(jcr:contains(@authorprofile-possitionPL,'*')) or not(jcr:contains(@authorprofile-

possitionEN,'*')) or not(jcr:contains(@authorprofile-prefixPL,'*')) or 

not(jcr:contains(@authorprofile-prefixEN,'*'))  

wskazuje autorów, gdzie brak w opisie jednego z pól: tytuł w j. pol. lub tytuł w j. ang. 

lub stanowisko w j. pol. lub stanowisko w j. ang. 

 

 

Wykaz formuł wyszukiwawczych wykorzystywanych do sprawdzania poprawności 

opisów bibliograficznych pod kątem wymagań PBN 

 

1. Obowiązkowa jest zakres stron, najlepiej w formie liczba-liczba (artykuł/rozdział) lub dla 

książek liczba stron w formie liczba 

not(jcr:contains(@collation,'*')) - pokaż publikacje, w których brakuje zakresu stron 

(artykuł/rozdział) lub stron (książka) 

2. sprawdzić, czy autorzy afiliowani przy jednostce jako pracownicy mają status 

PRACOWNIK 

jcr:contains(@author/affiliation-id,'*') – istnieją autorzy, dla których podano afiliację na 

uczelni 

jcr:contains(@author/externalAffiliation-id,'*') - istnieją autorzy, dla których podano 

afiliację zewnętrzną 

jcr:contains(@author/affiliation-id,'*') and 

not(jcr:contains(@author/status,'PRACOWNIK')) – istnieją autorzy, dla których podano 

afiliację na uczelni, ale żaden z autorów nie jest oznaczony jako PRACOWNIK 

jcr:contains(@author-affiliation-id,'*') and not(jcr:contains(@author-

status,'PRACOWNIK')) – pierwszy autor ma podaną afiliację na uczelni, ale nie jest 

oznaczony jako PRACOWNIK 

3. Język publikacji 

not(jcr:contains(@language-code,'*')) - pokaż publikacje, w których brakuje języka 

jcr:contains(@language-code,'pl') - pokaż publikacje w których określono j. polski 

jcr:contains(@language-code,'en') - pokaż publikacje w których określono j. angielski 

4. ISSN czasopisma 

not(jcr:contains(@issn,'*')) - pokaż czasopisma, w których brakuje ISSN 
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not(jcr:contains(@journalissue-journalseries-issn,'*')) - pokaż artykuły, dla których 

brakuje ISSN w opisie czasopisma 

5. Wydawca książki 

not(jcr:contains(@publisher,'*')) - pokaż książki, w których brakuje wydawcy 

not(jcr:contains(@book-publisher,'*')) - pokaż rozdziały z książki, w których brakuje 

wydawcy 

6. Numer ISBN (książki), 

not(jcr:contains(@isbn,'*')) - pokaż książki, w których brakuje ISBN 

not(jcr:contains(@book-isbn,'*')) - pokaż rozdziały, dla których brakuje ISBN w opisie 

książki 

 

jcr:contains(@isbn,'*') and (not(jcr:like(@isbn,'__________%')) or 

jcr:like(@isbn,'__________________%')) 

jcr:contains(@book-isbn,'*') and (not(jcr:like(@book-isbn,'__________%')) or 

jcr:like(@book-isbn,'__________________%')) - wyszukanie błędnych ISBN można 

wykonać za pomocą następujących formuł wyszukiwania 

7. rok publikacji 

not(@issueDate>0) - pokaż książki, w których brakuje roku wydania 

not(@journalissue-issueDate>0) - pokaż artykuły z czasopism, w których brakuje roku 

wydania 

not(@book-issueDate>0) - pokaż rozdziały z książki, w których brakuje roku wydania 

8. DOI 

w przypadku publikacji, których elektroniczna wersja jest dostępna w Internecie: 

 

– identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej pełny tekst publikacji, jeżeli 

pełny tekst publikacji znajduje się w otwartym dostępie, 

– identyfikator DOI lub adres strony internetowej zawierającej informacje o publikacji, jeżeli 

pełny tekst publikacji nie znajduje się w otwartym dostępie, 

not(jcr:contains(@doi,'*')) - pokaż publikacje, w których brakuje DOI 

 

 

Dane dotyczące konferencji 

Konferencje – wydarzenie 

international='true' - pokaż konferencje oznakowane jako międzynarodowe 

international ='false' - pokaż konferencje oznakowane jako krajowe 

publikacje z konferencji 

book-conference-id>0 and book-conference-international='true' - pokaż rozdziały, dla 

których konferencja została oznakowana jako międzynarodowa 
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journalissue-conference-id>0 and journalissue-conference-international='true' - pokaż 

rozdziały, dla których konferencja została oznakowana jako międzynarodowa 

conference-id>0 and conference-international='true' - pokaż książki, dla których 

konferencja została oznakowana jako międzynarodowa 

 

9/ trzeba wpisać poprawnie wymagane dane konferencji:  

miejsce 

data rozpoczęcia, data zakończenia 

kraj 

10/ informacje o otwartym dostępie do publikacji 

11/ informacja o indeksowaniu w bazach czasopism i abstraktów: Web of Science Core 

Collection, Scopus lub w innych bazach danych uznanych w środowisku naukowym danej 

dyscypliny naukowej za spełniające kryterium szerokiej dostępności 

 

UWAGI: 

4. Należy podkreślić , ze wpisana formuła działa w koniunkcji z innymi wybranymi 

kryteriami wyszukiwania, np. wybór jednostki (jednostek), zakres lat, typ publikacji, 

inne 

5. Pod kątem transferu do PBN trzeba w pierwszej kolejności należy sprawdzać 

publikacje od 2013 roku 

6. Podane wyżej elementarne formuły najczęściej badają braki w opisach. Pominięcie 

otoczenia zaprzeczenia (początkowe not i odpowiadające mu nawiasy) bada obecność 

danego pola, np. formuła jcr:contains(@publisher,'*') – pokazuje książki, w których 

wypełniono pole nazwy wydawcy. 

7. Formuły elementarne mogą być łączone w bardziej złożone formuły zapytania z 

wykorzystaniem operatorów logicznych or, and oraz not a także nawiasów. 

Przykładowo:  

not(jcr:contains(@authorprofile-possitionPL,'*')) or not(jcr:contains(@authorprofile-

possitionEN,'*')) or not(jcr:contains(@authorprofile-prefixPL,'*')) or 

not(jcr:contains(@authorprofile-prefixEN,'*'))  

wskazuje autorów, gdzie brak w opisie jednego z pól: tytuł w j. pol. lub tytuł w j. ang. 

lub stanowisko w j. pol. lub stanowisko w j. ang. 

 

Wyszukanie błędnych ISBN można wykonać za pomocą następujących formuł 

wyszukiwania: 

 

- dla książek (na PW od 2013 – 17 przypadków; razem 65 przypadków na PW i 32 

poza PW): 

jcr:contains(@isbn,'*') and (not(jcr:like(@isbn,'__________%')) or 

jcr:like(@isbn,'__________________%')) 

-dla rozdziałów (na PW od 2013 – 110 przypadków; razem 773 przypadków na PW i 

174 poza PW): 

jcr:contains(@book-isbn,'*') and (not(jcr:like(@book-isbn,'__________%')) or 

jcr:like(@book-isbn,'__________________%')) 

 

 

 


