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Przyszłość = Biblioteka 3.0 
Wkraczamy już w następny etap 

ewolucji Internetu - Web 3.0. To 
Web of context, sieć mobilna i oso
bista, skupiona na zachowaniach 
i zaangażowan iu użytkown ików 

oraz systemach wykorzystujących 
sztuczną inteligencję i rozwiązania 
semantyczne. To czas chmur obli
czeniowych, sieci semantycznych, 
urządzeń i aplikacji mobilnych oraz 
nowych technik wyszukiwania in
formacji. Już funkcjonuje termin 
Biblioteka 3.0 (Library 3.0), nawiązu

jący do trzeciej generacji Internetu. 
To biblioteka, która w pełn i tego 
słowa stanowić będzie wirtualne 
uzupełnienie biblioteki fizycznej, 
zdolna do udostępniania zasobów 
użytkownikom niezależn i e od ich 
lokalizacji. 

Web 3.0 to wyzwanie dla każdej 
biblioteki, tak mocno utożsamianej 
z drukowanymi zasobami i tak moc
no obarczonej stereotypami związa
nymi z tradycjonalizmem, a nawet 
konserwatyzmem i skostnieniem. 
Nic więc dziwnego, że biblioteki 
od dłuższego czasu szykują się do 
wejścia i czynnego uczestniczenia 
w kolejnym etapie rozwoju Inter
netu. Jedna w metod adaptowania 
się do Web 3.0 to wdrażanie nowe
go standardu katalogowania RDA 
(ResourceDescription and Access), 
przeznaczonego dla świata cyfro
wego i kompatybilnego z różnymi 
schematami kodowan ia danych. 
Inne opierają się na rozwoju rozwią

zań semantycznych (np. metadane), 
w których zamiast bazować na fra
zach i słowach kluczowych, identyfi
kowane będzie znaczenie wpisywa
nych haseł. Ale najważniejsza będzie 

zmiana podejścia na proaktywne 
i interaktywne, oraz skupienie się na 
zapewnieniu użytkownikowi poszu
kiwanych materiałów i dostępu do 
nich niezależnie od miejsca, w któ
rym on przebywa i w jaki sposób 
komunikuje się z biblioteką. 
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Ewaluacja nauki 

w bibliometrii 
Analizy bibliometryczne są niezwykle ważnym ele
mentem budowania strategii każdego podmiotu na

uki. Są jednym z głównych kryteriów podczas ubie
gania się jednostek uczelni o kategorię naukową 

i wielkość dotacji, dla naukowców mają znaczenie 
podczas starania s ię o granty, promocje, wyróżnienia, 

nagrody, czy członkostwo w różnych organ izacjach. 
Biblioteka wspiera uczelnię i naukowców w przepro
wadzaniu analiz bibliometrycznych i wyliczaniu po
szczególnych wskaźników oferując zaawansowane 
narzędzia badawcze, z których może skorzystać każ

da osoba związa na z uczel nią. 

Bibliometria stanowi jeden z ob
szarów zainteresowań każdej bi
blioteki naukowej. Definiowana jest 
jako zbiór metod matematycznych 
i statystycznych, które stosowane 
są do oceny oddziaływania po
szczególnych publikacji, czasopism 
naukowych czy też autorów. Bada 
ona zjawiska i procesy z udziałem 
dokumentów (których podstawą 
jest analiza danych bibliograficz
nych) oraz interpretuje uzyskane 
w ten sposób wyniki. 

Analizy bibliometryczne pozwa
lają m.in. na: 
• identyfikowanie i wybór kierun

ku badań naukowych oraz moc
nych obszarów badawczych, 

• identyfikowanie ekspertów 
w danej dziedzinie, najlepszych 
autorów i recenzentów, 

• ocenę i porównywanie dorobku 
naukowego, 

• porównywanie i pozycjonowa
nie krajów, regionów, uczelni, 
zespołów badawczych, badaczy, 

• badanie powiązań nauki z prze
mysłem oraz powiązań i współ

pracy w nauce, 

1 identyfikowanie i monitorowa
nie trendów, rozwijających się 
dziedzin, instytucji czy obszarów 
badawczych oraz kluczowych 
wskaźników polityki rozwoju, 

• odpowiednie lokowanie fundu
szy i środków na badania, 

• utrzymywanie konkurencyjnej 
przewagi i monitorowanie kon
kurencji. 
Do prowadzenia analiz wykorzy

stywane są następujące wskaźniki: 

liczba cytowań publikacji (jako mier
nik wartości danej pracy i wyników 
badań w niej opublikowanych), 
lmpact Factor (wskaźnik cytowalno
ści czasopisma) oraz indeks Hirscha 
(zdolność do publikowania często 
cytowanych prac). 

Nowoczesna bibliometria 

Znaczenie bibliometrii docenia
ne jest w każdej uczelni w takich 
procesach jak ewaluacja badaczy 
i instytucj i naukowych, wspomaga
nie indywidualnych decyzji kadro
wych i finansowych, gromadzenie 
książek i czasopism naukowych czy 
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podejmowanie decyzji odnośnie naukowego poszczególnych ba- z uwzględnieniem liczby publikacji, 
strategii polityki naukowej, tech- daczy czy konkretnych organizacji cytowań, poszczególnych badaczy, 
nologicznej i innowacyjnej. Dlatego w ujęc iu geograficznym, według współpracy z innymi ośrodkami 
obok znanych już narzędzi do pro- dziedziny badań oraz rodzaju akademickimi oraz kompetencji 
wadzenia analizy cytowań (Web of publikacji (czasopisma, książki, ma- (analiza mocnych stron instytucji 
Science, Scopus) Biblioteka PŁ od teriały konferencyjne). Na dodatek pod względem badań naukowych). 
początku 2015 r. zainwestowała dane mogą zostać zwizualizowane Na dodatek do wszystkich wycią-
w dwa bibliometryczne narzędzia w postaci różnego typu wykresów, ganych danych można zastosować 
do budowy strategii: lnCites oraz w których można wybrać najważ- liczne filtry, np. według dziedziny 
SciVal. Są to nowoczesne narzędzia niejsze kryteria prezentacji danych badawczej. 
bibliometryczne i ewaluacyjne, po- (liczba dokumentów w bazie WoS, Narzędzie podzielone jest na wy-
zwalające na dokonywanie różno- liczba cytowań, % cytowanych godne moduły. Overview dostarcza 
rodnych statystyk i wyliczeń, łącz- publikacji, miejsce w rankingu kompleksowej informacji o dzia-
nie z informacjami o cytowaniach. oraz wskaźnik cytowań) . Rezul- łalności naukowej poszczególnych 
Dają także możl iwość dokonywania taty wyszukiwania mogą zostać badaczy, instytucji oraz krajów, 
rankingu naukowców, jednostek dodatkowo ograniczone przez Benchmarking pozwala przepro-
czy całych uczelni, także na tle progi (tresho/ds) i eksportowane do wadzić różnorodne analizy porów-
innych uczelni świ ata i z podziałem pliku CSV. Aby skorzystać z lnCites nawcze instytucji i naukowców, 
na dziedziny nauki. wystarczy wejść na stronę https:// z kolei Collaboration to część, która 

incites.thomsonreuters.com/. Nale- dostarcza szczegółowych informa-

lnCites - Web of Science ży dodać, iż serwis wymaga indywi- cji o sieci współpracy naukowej 

- Thomson Reuters dualnej rejestracji. instytucji. Dane zwizualizowane są 
Warto dodać, że Biblioteka w przejrzysty sposób w zakładkach, 

lnCites, narzędzie stworzone umożliwia też dostęp do narzę- możne je wyeksportować do arku-

przez firmę Thomson Reuters, dzia Essentia/ Science lndicators, sza kalkulacyjnego do pliku CSV, 

umożliwia dokonywanie analiz bi- które dokonuje podziału czasopism do pliku PDF lub wydrukować. Aby 

bliometrycznych w oparciu o dane znajdujących się w bazie Web skorzystać z SciVal wystarczy wejść 

indeksowane w Web of Science. of Science na szerokie katego- na stronę https://www.scival.com/ 

Dostarcza zestaw danych i wskaź- rie, a także wskazuje najczęściej (z sieci PŁ) lub przez serwer HAN na 

ników w formie wykresów i tabel i najszybciej cytowane publikacje stronie Biblioteki, po zalogowaniu, 

opracowanych na podstawie: ba- w czasopismach w różnych katego- w przypadku dostępu spoza sieci 

dania reputacji przeprowadzonego riach. Baza ta przedstawia ranking politechnicznej (http://han.p.lodz. 

przez Thomson Reuters, informacji autorów, instytucji, krajów oraz pl/han/scival). Należy dodać, iż ser-

demograficznych i finansowych czasopism w obrębie 22 szerokich wis SciVal wymaga indywidualnej 

pochodzących z analizowanych dyscyplin, pozwala na„wyłowien ie" rejestracji. 

instytucji oraz informacji na temat najlepszych naukowców i instytucji 

czasopism, publikacji i cytowań po- w danej dyscyplinie oraz zidentyfi - Szkolenia 
chodzących z baz Web of Science. kowanie trendów i „wzrastających'' 

Dzięki przejrzystemu interfejso- dziedzin badawczych. Biblioteka w drugiej połowie 
wi możliwe jest tu przeprowadzenie maja prowadziła szczegółowe 
w prosty sposób wszechstronnych SciVal - Scopus szkolenia dotyczące korzystania 
analiz porównawczych w zakresie - Elsevier z obydwu narzędzi. Na życzenie 
produktywności oraz efektywności pracowników szkolenia te mogą 
instytucji i badaczy w zestawieniu SciVal opiera się na bazie Scopus zostać przeprowadzone ponow-
z ich odpowiednikami z całego firmy Elsevier (dane od 1996 r.) i za- nie - wystarczy skontaktować się 
świata. Liczne filtry (lokalizacja, na- pewnia dostęp do wyników badań z Oddziałem Promocji i Informacji 
zwa organizacji, nazwiska badaczy, z 4600 instytucji badawczych z 220 (opi@lib.p.lodz.pl lub telefonicznie 
współpraca naukowa, rodzaj publi- krajów całego świata. Oferuje nie 42-631 -20-62). 
kowanych badań, cytowania i in.) tylko zaawansowane narzędzia do 
umożliwiają otrzymanie szczegó- analizowania danych dotyczących 
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