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Motto

Najdziwniejszy jest zawód urzędnika
administracyjnego Instytutu matematycznego: nie
wie czym administruje!

Hugo Steinhaus



Czemu?

Wszyscy pracownicy Politechniki Wrocławskiej mają
obowiązek zarejestrować się w serwisie ORCID. Ale
czemu?
1. Tak, na prawde — nie wiem!

2. Z drugiej strony — niejednemu psu Burek.
3. Te wszystkie serwisy bibliometryczne nie do

końca potrzebne sa Autorom: oni wiedzą co,
z kim i kiedy napisali.

4. Te serwisy potrzebne są biurokracji.
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ORCID
ORCID czyli Open Researcher and Contributor ID
I Idea: 2009
I Start usługi: 2012
I Identyfikatory ORCID stanowią podzbiór

identyfikatorów ISNI (International Standard
Name Identifier)

I W 2016 roku ośmiu (Royal Society, the American
Geophysical Union, Hindawi, the Institute of
Electrical and Electronics Engineers, PLOS
i Science) wydawców oznajmiło, że będzie
wymagało od swoich autorów używania
ORCID ID.

http://www.isni.org/content/faq
http://www.isni.org/content/faq


Jak ORCID może to zmienić?

I Badacz tworzy „wizytówkę”.
I Wydawca umieszcza przy nazwisku Autora jego

identyfikator ORCID.
I Właściciel naukowej (bibliograficznej) bazy

danych indeksując publikacje poprawnie wiąże
prace z Autorami.

I Instytucja zatrudniająca badacza ma łatwy
dostęp do zindeksowanych publikacji,
cytowań,. . .



Interakcje



I w drugą stronę

I Wydawca informuje ORCID o nowych
publikacjach Autora

I Zatrudniający uzupełnia informacje
o zatrudnieniu na wizytówce.

I Baza danych informuje o zindeksowanych
publikacjach.

I Fundator (grantów) również może mieć dostęp
do informacji



Kto współpracuje?

I Clarivate (WoS)
I Scpus (Elsevier)
I Mendeley
I ResearchGate
I Różne repozytoria publikacji
I . . .



Czy można to załatwić inaczej?
I Pewno tak

I Zarówno Scopus jak i Clarivate dopracowały się
własnych identyfikatorów badaczy

I Jest Google Scholar (który nie chce
współpracować z nikim)

I Jest Microsoft Academic
I ResearchGate
I . . .

ORCID chce być neutralną organizacją służącą
społeczności naukowej.
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Tworzenie ORCID ID I
1. Wchodzimy na stronę orcid.org
2. Z poziomego menu wybieramy REGISTER FOR

AN ORCID ID
3. Wypełniamy formularz podając imię, nazwisko

podstawowy adres e-mail (Politechniczny!)
i (ewentualnie) dodatkowy

4. Wybieramy hasło
5. Decydujemy dla kogo profil będzie widoczny

(Everyone, Trusted parties, Only me)
6. Akceptujemy warunki usługi (Terms of Use)

https://orcid.org/
https://orcid.org/register
https://orcid.org/register


Tworzenie ORCID ID II
7. Możemy prosić o przesyłanie (kwartalnych)

informacji o nowościach
8. Klikamy Nie jestem robotem i Register
9. Po pewnym czasie przychodzi na adres e-mail

list proszący o potwierdzenie rejestracji
10. Po potwierdzeniu możemy zacząć uzupełnianie

informacji o sobie, podając:
I informacje o zatrudnieniu
I informacje o wykształceniu
I informacje o innych honorach (Invited positions and

distinctions)
I informacje o członkostwie w stowarzyszeniach

zawodowych i naukowych



Tworzenie ORCID ID III
I informacje o realizowanych grantach
I publikacje (można je zaimportować z pliku BibTeX

W każdym przypadku możemy zdecydować dla
kogo odpowiednia sekcja będzie widoczna
(wszyscy, zaufani, tylko my).

11. Możemy dodatkowo dodać (i ewentualnie
udostępnić) słowa kluczowe, adres domowej
strony WWW, adres e-mail,. . .

12. Jako kolejny krok możemy (po zalogowaniu do
naszego konta w Scopus albo WoS
(ResearcherID) zainicjować procedurę
połączenia konta z ORCID.


