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Polska Bibliografia Naukowa (PBN)



Polska Bibliografia Naukowa

„Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Edukacji i Nauki gromadzący 
informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek 
naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Stanowi on część 
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.” 



Polska Bibliografia Naukowa



Polska Bibliografia Naukowa
Repozytorium  dostęp dla każdego  Profil Autora

Instytucja  dostęp dla Importera  Profil Instytucji (Ewaluacja)



Typy publikacji
- artykuły w czasopismach,

- monografie,

- rozdziały w monografiach,

- redakcje monografii,

- materiały z konferencji



Ważne zasady
- Autorzy dbają o własny profil, kompletność i poprawność zgromadzonych informacji.

- Przed wpisaniem nowej pracy upewniamy się, czy dana publikacja nie jest już 
wpisana. 

- W miarę możliwości wykorzystujemy możliwość kopiowania całego rekordu lub 
poszczególnych danych (np. z crossref lub baz danych).



Typy publikacji



Profil Autora



Artykuł w czasopiśmie



Artykuł w czasopiśmie
- poprawny tytuł (skopiowany z 

wiarygodnego źródła,
- numer, strony (ostateczna wersja 

artykułu)
- link do wiarygodnej strony (strona 

czasopisma, repozytorium, bazy danych), 
unikamy serwisów, do których trzeba się 
logować (np. ResearchGate)

- W przypadku artykułów nie zaznaczamy 
opcji „materiał konferencyjny”



Artykuł w czasopiśmie

- Wybieramy czasopismo z 
wykazu (logo ministerialne)



Artykuł w czasopiśmie
Podajemy wszystkich 
autorów.



Artykuł w czasopiśmie
Podajemy afiliacje autorów.



Artykuł w czasopiśmie



Artykuł w czasopiśmie

- Nie zaznaczamy opcji 
„czasopismo ujęte w jednej z 
baz” nawet jeśli artykuł jest 
tam indeksowany

- Nie zaznaczamy opcji 
„Recenzowane materiały…”



Artykuł w czasopiśmie

Elementy nieobowiązkowe (z punktu widzenia ewaluacji):

- słowa kluczowe

- abstrakt



Materiały z konferencji z wykazu

Korzystamy z  formularza „Artykuł”



Materiały z konferencji z wykazu

- Zaznaczamy opcję „materiał 
konferencyjny”



Materiały z konferencji z wykazu
- Wybieramy konferencję z 
wykazu



Rozdział w monografii

Rozdział = opis rozdziału + opis monografii 
(źródła) 

2 etapy tworzenia rekordu:

(1) – stworzenie opisu monografii (źródła)

(2) – stworzenie opisu rozdziału



Rozdział w monografii

- informacje dotyczące rozdziału



Rozdział w monografii

- Wybieramy (uprzednio wprowadzone!) monografię – źródło rozdziału.



Prezentacja udostępniona została podczas szkolenia przeprowadzonego on-line w dniu 6 grudnia 2021.
Prowadzący szkolenie: dr Aneta Drabek, mgr Michał Tomaszek
Uczestnicy szkolenia: users_uczeni@ciop.pl

Szkolenie zorganizowano w ramach prac prowadzonych w V etapie programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i 
warunków pracy”, finansowanego w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej. 

Zadanie: 4.SP.25
pt.: Analizy altmetryczne i bibliometryczne publikacji z zakresu bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy -
indeksowanych w bazach bibliograficzno-abstraktowych, autorów afiliowanych w polskich i zagranicznych instytucjach 
naukowo-badawczych

Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
CIOP-PIB©2021
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