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Czytelnia Techniczna Biblioteki Głównej WAT i jej 
nowe funkcjonalności

Czytelnia	Techniczna	usytuowana	na	drugim	
poziomie	Biblioteki	Głównej,	poza	szerokim	za-
sobem	książek	w	języku	polskim,	oferuje	także	
bogaty	zbiór	książek	w	języku	angielskim	z	zakre-
su	m.in.:	informatyki,	matematyki,	chemii,	geodezji,	
zarządzania,	logistyki,	wojska,	techniki	wojskowej,	
lotnictwa,	termodynamiki,	telekomunikacji,	polityki	
i	prawa.	Agenda	służy	pomocą	w	doborze	litera-
tury	oraz	pełni	funkcje	Wypożyczalni	Krótkoter-
minowej.	Jednak	Czytelnia	Techniczna	to	nie	tylko	
półki	z	książkami.	Na	przestrzeni	ostatnich	paru	
lat,	wychodząc	naprzeciw	oczekiwaniom	użyt-
kowników	Biblioteki,	zainstalowano	w	niej	kilka	
funkcjonalnych	udogodnień.

Pierwszym	były	dwa	stanowiska	komputerowe	z	do-
stępem	do	wi-fi	i	samoobsługowymi	skanerami,	z	którym	
mogą	korzystać	czytelnicy.

Także	w	odpowiedzi	na	zapotrzebowania	użytkow-
ników	w	Czytelni	Technicznej	zamontowano	dwie	ka-
biny	do	nauki	indywidualnej,	wyposażone	w	stanowiska	
komputerowe	z	dostępem	do	Internetu.	Z	kabin	moż-
na	korzystać	w	godzinach	pracy	placówki.	Można	je	też	
zarezerwować	i	pobrać	do	nich	klucz	u	bibliotekarza	
dyżurującego.	Jeżeli	kabina	nie	została	zarezerwowana,	
wówczas	udostępniana	jest	pierwszej	osobie,	która	da-
nego	dnia	zgłosi	taką	potrzebę	bibliotekarzowi	w	Czy-
telni.	Użytkownika	obowiązuje	zamykanie	kabiny	przy	
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Direct	oraz	ile	razy	była	pobierana	(pełny	tekst)	wyłącz-
nie	z	bazy	Science	Direct.	Aby skorzystać	z	narzędzia	
SciVal	wymagana	jest	jednorazowa	rejestracja.	W	tym	
celu	należy	założyć osobiste	konto	na	platformie	Else-
vier	(Scopus,	Science	Direct) lub	bezpośrednio	w	serwi-
sie	SciVal.	W	przypadku,	kiedy	użytkownik	posiada	już	
konto	na	platformie	Elsevier	–	czy	to	w	bazie	Scopus,	
czy	też	Science	Direct	–	może	te	same	dane	wykorzy-
stać	do	logowania	w	SciVal.	Użytkownik	może	również	
założyć konto	bezpośrednio	w	SciVal,	które dostępne	
jest	z	poziomu	każdej	przeglądarki	www.scival.com.	
Po zalogowaniu,	w	prawym	górnym	rogu,	obok	nazwi-
ska	użytkownika	widoczne	jest	rozwijalne	menu:	pod-
ręcznik	użytkownika.

W jaki sposób można dokonać analizy dorob-
ku naukowego autora oraz instytucji w SciVal?

Tak	jak	wspomniano	wcześniej,	wszystkie	dane	w	Sci-
Val,	w	tym	również	profile	autorów	oraz	instytucji,	po-
chodzą	z	bazy	Scopus.	Dane	pobierane	są	automatycznie	
w	odstępach	dwutygodniowych,	a	widoczne	są	w	SciVal	
w	przeciągu	miesiąca.	Jeżeli	profil	danego	autora	istnieje	
w	bazie	Scopus,	to	będzie	można	przeprowadzić	anali-
zę	dorobku	naukowego	dla	tego	autora	również	w	Sci-
Val.	Wyszukać	możemy po	„nazwisku” lub	po	numerze	
„Author	ID”	lub	numerze	„ORCID”.	W	przypadku	bra-
ku	profilu	autora	w	SciVal,	wyszukujemy autora	w	bazie	
Scopus	i	z	profilu	autora	w	bazie	Scopus	eksportujemy
dane	do	SciVal.

W	zakładce	Overview	pojawi	się profil	 instytucji,	
do	której	jest	przypisany dany autor.	W	celu	uzyskania	
informacji	o	autorze,	którego	analizę	dorobku	chcemy
przeprowadzić,	wybieramy zakładkę Researches and Gro-
ups	i	definiujemy nowego autora:	Define a new Researcher.	
Po wyszukaniu	 i	dodaniu	autora	do	SciVal	(w zakład-
ce	Summary) widoczne	będzie	podsumowanie	wszyst-
kich	wskaźników	dla	dorobku	naukowego	tego	autora,	
w	określonym	wcześniej	przedziale	czasowym,	takich	
jak:	średnia	liczba	cytowań	(Citations per Publication),	in-
deks	h,	suma	cytowań	(Citation Count), wskaźnik	średniej	
liczby	cytowań	publikacji	(Field Weighted Citation Impact)
odnoszący	się	do	wskaźnika	średniej	 liczby cytowań	
na	świecie.	Wskaźnik	powyżej	1	oznacza,	że	średnia	licz-
ba	cytowań	jest	większa	niż	średnia	światowa.	Z	kolei	
wskaźnik	poniżej	1	oznacza,	że	średnia	liczba	cytowań	
jest	mniejsza	niż	średnia	światowa.	Wskaźnik	1,44	ozna-
cza,	że	prace	tego	autora	były	cytowane	średnio	44%	
powyżej	średniej	światowej.

W	zakładce	Cited	można	prześledzić,	jak	czę
kacje	danego	autora	były	cytowane	w	czasie	i,	co
idzie,	jak	zmieniała	się	średnia	liczba	cytowań	
blikacji	na	przestrzeni	 lat.	Z	kolei	w	zakładc
można	zobaczyć,	jak	często	wyświetlane	były	
cje	tego	autora	w	bazie	Scopus	i	jak	to	wyglą
równaniu	z	wyświetlaniem	publikacji	 innych	
w	obrębie	tej	samej	dyscypliny.	W	zakładce	C
tion	można	sprawdzić,	jak	współpraca	wpływał
bę	cytowań	publikacji	danego	autora.	Pod	uwa
są	następujące	rodzaje	współpracy:	pojedync
współautor	z	danej	 jednostki	oraz	współauto
jednostki	(w tym	zagranicznych).	Analizując	wskaźnik	
średniej	liczby cytowań	publikacji	w	ostatniej	kolumnie	
można	zauważyć pewną	powtarzalność.	Im	więcej	jest	
tam	autorów	z	różnych	jednostek,	tym	wyższa	średnia	
liczba	cytowań.

W	celu	 przeanalizowania	 działalności	 naukowej	
wszystkich	autorów	danej	instytucji	należy	przejść	do	wi-
doku	macierzystej	jednostki	autorów	i	w	zakładce	Au-
torzy	można	prześledzić,	którzy	autorzy,	 i	jak	często,	
publikowali	w	danym	przedziale	czasowym.	W	tym	mo-
mencie	można	również	wyszukiwanie	zawęzić	do	kon-
kretnej	dyscypliny.	Dodatkowo,	na	tym	etapie,	można	
porównać	publikacje	tych	autorów	w	skali	kraju	lub	wy-
branego	kraju	w	świecie	–	wybierając	odpowiedni	filtr	
z	lewej	strony zakładki.

W	analogiczny sposób,	za	pomocą	narzędzia	SciVal,	
można	wykonać	analizę	dorobku	wybranej	 instytucji.	
Po wyszukaniu	instytucji	w	zakładce	Overwiew	widocz-
ny jest	ogólny profil	instytucji.	Z	kolei	w	zakładce	Sum-
mary	dostępne jest	podsumowanie	wszystkich	publikacji
instytucji	w	danym	okresie.	Podobnie	jak	w	przypadku	
autora,	brane	są	pod	uwagę	wskaźniki,	takie	jak:	suma	
publikacji,	suma	cytowań,	 liczba	autorów	oraz	uśred-
niony współczynnik	cytowań	dla	uczelni	dla	wszyst-
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każdorazowym	jej	opuszczeniu.	Czytelnik	może	korzy-
stać	również	z	własnego	sprzętu	i	materiałów,	za	które	–	
w	przypadku	ich	pozostawienia	w	kabinie	–	Biblioteka	
nie	ponosi	odpowiedzialności.

Od	listopada	ubiegłego	roku	w	Czytelni	Technicz-
nej	uruchomiono,	cieszące	się	ogromnym	zaintereso-
waniem,	stanowisko	do	czytania	norm	on-line.	Normy	
z	zakresu	nauk	inżynieryjno-technicznych	można	prze-
glądać	po	wcześniejszym	wprowadzaniu	przez	bibliote-
karza	dyżurnego	hasła	na	stronie	PKN.	Polskie	normy	
są	chronione	prawem	autorskim,	w	związku	z	tym	nie	
można	ich	drukować,	pobierać	na	dysk	oraz	kopiować	
w	żaden	sposób.

Natomiast	od	marca	bieżącego	roku	zainstalowano	
w	Czytelni	stanowisko	dla	osób	słabowidzących.	Zakup	
został	zrealizowany	w	ramach	dotacji	MNiSW	na	zadania	
związane	z	kształceniem	studentów	niepełnosprawnych.	
Stanowisko	wyposażone	jest	w:
1.	 Lunar	Plus	–	oprogramowanie	udźwiękawiające	i	po-

większające,	dzięki	któremu	użytkownicy	słabowi-
dzący	mogą,	w	zależności	od	swoich	potrzeb	i	wady	
wzroku,	wybrać	program,	który	wyłącznie	powiększa	
obraz	na	monitorze	komputera	lub	–	co	jest	zwykle	
zalecane	–	taki,	który	powiększa	obraz	i	udźwięka-
wia	komputer.

2.	 ReadDesk	–	powiększalnik	potrafiący	odczytać	roz-
poznany	tekst.

3.	 Dolphin	keyboard	–	klawiatura	z	dużymi	kontrasto-
wymi	napisami,	białe	 litery	na	czarnym	tle,	dzięki	
czemu	klawisze	są	dobrze	widoczne.

Zapraszamy	do	korzystania	z	wszystkich	możliwo-
ści	 i	udogodnień	oferowanych	w	Czytelni	Technicznej	
Biblioteki	Głównej	WAT.

Iwona Piwońska
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