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system KomputeroWeJ eWidencJi 
publiKacJi sKep 

B IBL IOTEKA UNIWERSYTECKA

__ Grażyna lipińska-nowak
Biblioteka uniwersytecka

Do zadań biblioteki naukowej należy m.in. prowadzenie 
działalności bibliograficznej i dokumentacyjnej (Ustawa 
o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., art. 4 oraz poprzed-
nia z roku 1968). Dla bibliotek uczelnianych jest to jedna 
z podstawowych funkcji, co ma wyraz w zarządzeniach 
wydawanych przez władze uczelni oraz w regulaminach 
organizacyjnych bibliotek. Regulamin organizacyjny BUZ 
doprecyzowuje to zadanie w ten sposób: „Jedną z pod-
stawowych funkcji biblioteki jest tworzenie systemu do-
kumentującego publikacje naukowe pracowników uczelni-
”(rozdz. II p. 1.2.).

Bibliograficzne bazy danych zastąpiły drukowane biblio-
grafie dorobku naukowego pracowników i są wykorzysty-
wane nie tylko jako źródło informacji o publikacjach, lecz 
także do celów szeroko pojętej sprawozdawczości, sta-
tystyk, rankingów, analiz bibliometrycznych. Zadanie to 
biblioteki rozumieją zazwyczaj szerzej i nie ograniczają 
bibliografii do rejestrowania publikacji o charakterze na-
ukowym. Bibliotekarze zajmujący się analizą BPP wymie-
niają dwie grupy najczęściej rejestrowanych dokumentów. 
Pierwsza grupa to „typowe” publikacje stanowiące od lat 
główny zrąb wykazów publikacji szkół wyższych, do któ-
rych należą: książki, referaty opublikowane w materiałach 
konferencyjnych, artykuły, samoistne piśmienniczo frag-
menty większych opracowań (rozdziały, fragmenty ksią-
żek). Drugą grupę stanowią publikacje charakterystyczne 
dla profilu danej uczelni lub publikacje, których rejestra-
cja w bibliografii wynika z celów przyjętych w poszcze-
gólnych szkołach wyższych. Zaliczyć tu można materiały 
niepublikowane, takie jak: raporty, sprawozdania z prac 
badawczych, opisy i zgłoszenia patentowe, tłumaczenia, 
głosy w dyskusji, komentarze, listy do redakcji, prace ma-
gisterskie, prace doktorskie, notatki, postery, wywiady.

Bibliografia publikacji pracowników UZ, dobrze nam zna-
ny SKEP (System Komputerowej Ewidencji Publikacji), była 
już kilkakrotnie prezentowana na łamach miesięcznika 
UZ, a poprzednio Biuletynu PZ. Tytułem przypomnie-
nia: system działa od listopada 2000 r., ale baza da-
nych jest kontynuacją bibliografii drukowanych, które 
opracowywały działy informacji naukowej na obydwu 
uczelniach. W początkowym okresie baza zawierała 
publikacje od 1998 r., w miarę potrzeb uzupełniono 
również bazę o publikacje wcześniejsze.

Dorobek naukowy pracowników jest dodawany do 
bazy SKEP tylko na podstawie oryginałów publikacji 
w formie papierowej lub elektronicznej.

SKEP jest typem bibliografii osobowej zespołu, jest 
bibliografią bieżącą i retrospektywną, a publikacje 
byłych pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego 
nie są usuwane z bazy. W systemie zarejestrowanych 
jest 1721 autorów z UZ oraz 7444 współautorów spoza 
uczelni. Skorowidz autorów UZ zawiera 406 nazwisk 

emerytów i byłych pracowników naukowych, którzy odeszli 
do innych jednostek oraz 189 nazwisk doktorantów i stu-
dentów studiów doktoranckich. Lista pracowników jest 
generowana z bazy PERS i wszelkie zmiany w strukturze 
uczelni automatycznie są uwzględniane w naszej bazie.

Zawartość bazy
Publikacje są klasyfikowane dwustopniowo wg 9 kate-

gorii. W każdej kategorii następuje podział na podgrupy 
sukcesywnie modyfikowane, a ich opis jest oparty na punk-
tacji publikacji zastosowanej w aktualnie obowiązującym 
rozporządzeniu MNiSW z 13 lipca 2012 r. dotyczącym kryte-
riów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom 
naukowym (Dz.U. poz. 877).

Obecnie liczba wszystkich publikacji w bazie wynosi 
45 257, w tym niemal 56,5 proc. są to publikacje punkto-
wane, a 43,5 proc. to publikacje bez punktów.

Na potrzeby artykułu połączono niektóre kategorie two-
rząc 6 następujących grup:
__Kategoria 1:

wydawnictwa zwarte - monografie, podręczniki, skrypty, 
tłumaczenia - 6205 publikacji,

__Kategoria 2:
rozdziały, części w wydawnictwach zwartych, hasła 
w encyklopediach – 11 114 publikacji,

__Kategoria 3 i 4:
artykuły recenzowane w czasopismach, wydawnictwach 
ciągłych (np. zeszytach naukowych) oraz notatki, recen-
zje, artykuły informacyjne – 17 017 artykułów,

__Kategoria 5:
materiały konferencyjne (referaty i abstrakty) – 8578,

__Kategoria 6:
redakcje w wydawnictwach zwartych, redakcje w czaso-
pismach, udział w kolegiach redakcyjnych - 1575,

__Kategorie 7, 8, 9: 
pozostałe (patenty, wzory użytkowe, raporty, doktoraty) 
– 768 dokumentów.

Diagram ilustruje procentowy udział publikacji w bazie 
SKEP z podziałem na kategorie

kategorie



32

U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I   N r  2   | 2 2 2 |   l u t y  2 0 1 5

B IBL IOTEKA UNIWERSYTECKA

Niemal 40 proc. zawartości bazy stanowią publikacje 
w czasopismach i innych wydawnictwach ciągłych (pracach 
naukowych, zeszytach naukowych, biuletynach itp.). Pu-
blikacje w czasopismach podlegają punktacji zgodnie z wy-
kazem czasopism punktowanych ogłaszanym każdorazowo 
Komunikatem MNiSW.

Po zmianach dotyczących punktacji publikacji artyku-
łów w czasopismach zawartych w Rozporządzeniu z 2012 r. 
program SKEP został zaopatrzony w dodatkowe narzędzie 
i przygotowany do naliczania różnej wartości dla czasopism 
w poszczególnych latach. W wyniku tych operacji powstała 
Lista czasopism wraz z punktacją, umieszczona na stronie 
głównej bazy. Zawiera punktację czasopisma zgodną z listą 
A, B i C, począwszy od roku 2009 oraz liczbę opracowanych 
artykułów. Obecnie lista ta zawiera 1026 tytułów czaso-
pism i jest generowana na bieżąco, w trakcie opracowywa-
nia nowych publikacji.

fragment listy czasoPism PunktowanycH wraz z Punktacją 

tytuł czasopisma w systemie 
SKEP 20

09
 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Li
cz

ba
 z

a-
re

je
st

ro
-

w
an

yc
h 

pu
bl

ik
ac

ji
 

3 Acta Agrobotanica     7 7 8 8 1

4 Acta Agrophysica 4 6 5 5 7 7 4

5 Acta Biochimica 
Polonica 15 20 15 15 15 15 10

9 Acta Mathematica 
Hungarica 15 20 20 20 20 20 10

10 Acta Mathematica 
Sinica, English Series 20 27 25 25 25 25 3

118 Astrophysical Journal 24 32 40 40 40 40 59

224 
Diametros: interneto-
we czasopismo filozo-
ficzne

    10 10 10 10 5

361 IEEE Transactions on 
Industrial Electronics 24 32 45 45 50 50 3

362 
IEEE Transactions on 
Instrumentation and 
Measurement

20 27 25 25 25 25 3

709 

Prace Naukowe 
Politechniki 
Warszawskiej. 
Elektronika

2 2         13

762 Przegląd Zachodni 4 9 8 8 9 9 28

Zmiany w wyświetlaniu danych
We wrześniu pojawił się nowy sposób wyświetlania da-

nych dla pracownika jednostki. Raport dla pracownika za-
wiera tak jak poprzedni tabelę z danymi wydziału, insty-
tutu lub zakładu pobieranymi z bazy PERS,  zmienne dane 
dotyczące wybranego okresu i liczbę publikacji oraz stałe 
dane (bez możliwości wyboru), dotyczące wartości publi-
kacji pracownika za ostatnie pełne 4 lata (od 1 stycznia są 
to lata 2011-2014). Dodano natomiast drugi sposób wyświe-

tlania punktów: za publikacje bez podziału na współauto-
rów jednostki. Ten postulat był bardzo często zgłaszany 
przez pracowników naukowych pracujących w zespołach 
zadaniowych, w strukturach własnych jednostek. Dodatko-
wo baza generuje średnie wartości za wszystkie publikacje 
z czterech lat łącznie oraz z podziałem na kategorie.

taBelka z raPortu Dla Pracownika

Nazwisko pracownika 

Wydział: Wydział Ekonomii i Zarządzania

Jednostka: Katedra Inżynierii Zarządzania

Okres: 2010-2015 

Znaleziono: 66 pozycji bibliograficznych w wybranym 
okresie
53 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 
pełne lata 

Punkty: 210 (punkty pracownika za ostatnie 4 
pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ: 45 (22,5)    WZ-ROZ: 24 (4)     
CZASOP: 82 (5,47)    INNE-REC: 39 (6,5)    
KONF: 15 (,65)    RED: 5 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów 
pracownika w ramach danej kategorii)

3,96 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne 
lata bez podziału na współautorów)

152,83 (punkty pracownika za ostatnie 4 
pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ: 45 (22,5)    WZ-ROZ: 16 (2,67)    
CZASOP: 55,33 (3,69)    INNE-REC: 21,5 
(3,58)    KONF: 12,5 (,54)    RED: 2,5 (2,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów 
pracownika w ramach danej kategorii)

2,88 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne 
lata z podziałem na współautorów)

Dane za rok 2014 zmieniają się dynamicznie, w miarę 
opracowania nowych publikacji. Duża grupa oficyn wydaw-
niczych i redakcji czasopism w pierwszym kwartale zamyka 
dopiero rok poprzedni, a ponieważ zasadą bibliografii jest 
opracowywanie danych po ukazaniu się publikacji, właści-
we dane statystyczne za poprzedni rok zwykle pojawia-
ją się pod koniec pierwszego kwartału następnego roku. 
Obecnie aktualizowana jest punktacja czasopism zgodnie 
z opublikowanym nowym wykazem czasopism punktowa-
nych za 2014 rok.

Wszelkich informacji na temat działania Systemu Kom-
puterowej Ewidencji Publikacji udzielają bibliotekarze 
z Działu Informacji Naukowej:

mgr Grażyna Lipińska-Nowak
mgr Wanda Milczewska
mgr Beata Mirkiewicz
e-mail: SKEP@bu.uz.zgora.pl
tel. 68-328-2154, 68-328-2168


