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Biblioteki

I Najpierw były biblioteki.
I Do bibliotek zaczęli zjeżdżać się ludzie żeby

studiować księgi.
I Po pewnym czasie wokół bibliotek pojawiły się grupy

ludzi objaśniające trudniejsze fragmenty ksiąg. I tak
powstały uczelnie.



Bibliometria

I Gdy księgi się zdemokratyzowały (dzięki
Gutenbergowi) zaczęły pojawiać się biblioteki
prywatne.

I Po jakimś czasie naukowcy zaczęli prowadzić badania
„bibliograficzne“ szukając wpływów literatury
znalezionej w bibliotece na twórczość jej właściciela.

I Na początku lat 60 zeszłego stulecia pojawiła się
współczesna bibliometria.

I Prawdziwym hitem w czasach „przedinternetowych”
był Science Citation Index pozwalający badać
naukową „przeszłość“ i „przyszłość” artykułu.
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Indeks h

I Królem w tamtych czasach była „liczba cytowań”.
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I Królem w tamtych czasach była „liczba cytowań”.
I Ale dopiero pojawienie się, z jednej strony
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wielu prób.

I Co nie przeszkadza w budowaniu śmiesznych modeli
przewidujących naukową karierę.

I Ale nie o tym chciałem. . .
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Rankingi

Każdy ranking zawiera ocene bibliometryczną uczelni!



Metadane

I Metadane to dane o danych.
I W przypadku pracy naukowej mogą zawierać

informacje o tym:
I autorze,
I typie publikacji (artykuł. książka, referat

konferencyjny,. . . ),
I miejscu publikacji,
I źródle,
I słowach kluczowych,
I streszczeniu,
I cytowanych pracach.



Metadane

I Metadane to dane o danych.
I W przypadku rozmowy telefonicznej:

I dzwoniącym
I odbiorcy,
I czasie zainicjowania połączenia,
I czasie trwania rozmowy,
I położeniu geograficznym nadawcy i odbiorcy



Metadane

I Metadane to dane o danych.
I W przypadku zdjęcia (pliku jpg):

I marce aparatu,
I warunkach naświetlania zdjęcia (czas, przysłona),
I zastosowanej optyce,
I nazwisku Autora,
I miejscu zrobienia zdjęcia,
I . . .



Metadane

I Metadane to dane o danych.
I W przypadku pliku z muzyką (MP3):

I tytuł,
I autor,
I numer ścieżki,
I nazwa albumu,
I rok wydania,
I okładka albumu,
I . . .



Metadane

I Metadane to dane o danych.
I W przypadku transakcji w markecie:

I data transakcji,
I spis zakupionych towarów,
I ostatnie cztery cyfry karty płatniczej,
I kod pocztowy.

(ostatnie cztery cyfry karty płatniczej plus kod
pocztowy, w praktyce, jednoznacznie identyfikują
nabywcę).



Metadane: dobre czy złe?

Edward Snowden w pierwszej połowie 2013 roku zaczął
ujawniać dokumenty pokazujące skalę inwigilacji
dokonywanej przez służby Stanów Zjednoczonych.



Metadane: dobre czy złe?

Na stronach pomocy technicznej firmy Microsoft bardzo
łatwo znaleźć informacje o usuwaniu metadanych z
dokumentów tworzonych przez pakiet biurowy Office.



Metadane: dobre czy złe?

W sieci bardzo wiele przykładów pokazujących do czego
może doprowadzić znajomość metadanych.



Metadane: dobre czy złe?

To jest strona tytułowa artykułu dostępnego gdzieś w sieci.
A wszystkie informacje zawarte na niej to metadane.



Metadane: dobre czy złe?

Każdy dobry program do przeglądania plików PDF pozwala
przejrzeć specjalne pola w pliku PDF przeznaczone na
przechowywanie metadanych pliku.

Czemu z nich nie korzystać?
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informacje zamieścić w swojej pracy.

I Wynika z tego, że powinniśmy o metadane dbać (żeby
były precyzyjne i towarzyszyły naszym pracom)
i eksponować je jak najszerzej.
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Ekspozycja metadanych

1. Strony WWW
I Standardy ekspozycji metadanych:

I Embeded metadata (w szczególności Dublin Core).
I OpenURL COinS (ContextObjects in Spans).

I Budując serwis informacyjny uczelni warto się z tym
zapoznać i dobrze rozumieć.

2. Pliki PDF
3. Pliki procesorów tekstu
4. DOI (digital object identifier — cyfrowy identyfikator

dokumentu elektronicznego)



Repozytoria I

1. Gdzie prezentować publikacje pracowników?
I „amatorsko” na ich stronach osobistych?

czy
I „profesjonalnie” w repozytoriach?

2. Repozytoria:
I tworzyć własne?

czy
I korzystać ze standardów (indeksowanych przez

największe wyszukiwarki)?
I Pod jakim adresem (uczelniany, środowiskowy,

ogólnokrajowy)?



Repozytoria II

3. DOI i zarządzanie nimi:
I korzystać z providerów?
I zostać providerem?
I krajowy?
I środowiskowy?

4. Jak traktować „profile naukowców” na serwisach
zewnętrznych (ResearchGate czy Google Scholar)?



Cytowanie

Po drugiej stronie jest cytowanie prac

I Nie mamy wielkiego wpływu jak są cytowane nasze
prace.

I Ale możemy dbać o dobre obyczaje.
I Cytujmy poprawnie i domagajmy się tego od innych

(to do recenzentów prac).
I Podstawowy zestaw metadanych (autor, tytuł, słowa

kluczowe, abstrakt, data i miejsce wydania)
pozwalają „zauważyć” publikację.

I Metadane rozszerzone o cytowane prace pozwalają
ułatwić wyszukiwarkom liczenie indeksów cytowań.
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I na koniec

Korzystajmy z menedżerów cytowań!


