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„Techniczne aspekty wprowadzania danych 
do nowego Modułu Sprawozdawczego PBN” 

(Warszawa,  29  czerwca 2016  r.)

29 czerwca 2016 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie odbyło się szkolenie „Techniczne aspekty wprowadzania 
danych do nowego Modułu Sprawozdawczego PBN”. Jego organiza-
torem był Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut 
Badawczy, pełniący funkcję operatora systemu Polska Bibliografia Na-
ukowa, oraz POL-index – reprezentowany przez Marka Kozłowskiego 
i Macieja Kowalskiego.

Uczelnie wyższe wykorzystują różne metody gromadzenia danych 
dotyczących dorobku naukowego swoich pracowników. Na Uniwersy-
tecie Śląskim (UŚ) służy do tego Bibliografia Dorobku Pracowników 
Uniwersytetu Śląskiego, rejestrująca dokumenty wydawane od po-
wstania uczelni w 1968 r., oraz Polska Bibliografia Naukowa, którą 
reguluje Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie dokumentowania i upo-
wszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach. Zgodnie z tym zarządzeniem jednostki naukowe 
mają obowiązek przekazywać oraz aktualizować dane o publikacjach 
w czasopismach naukowych, monografiach naukowych i rozdziałach 
w monografiach autorstwa pracowników danej jednostki naukowej 
oraz osób niebędących pracownikami tej jednostki, które do niej afi-
liowały daną publikację.
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Polska Bibliografia Naukowa jest portalem Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego gromadzącym informacje dotyczące polskich 
i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukow-
ców. Do głównych założeń PBN należy:
 – dawanie naukowcom możliwości tworzenia swoich profili dorobku 

naukowego widocznych w Internecie;
 – umożliwienie dostępu do całych wersji publikacji (np. w pdf);
 – ułatwianie jednostkom naukowym realizacji wewnętrznych procesów 

ewaluacji naukowców i jednostek podrzędnych;
 – realizacja zapisanego w rozporządzeniu sprawozdawczego procesu na 

poziomie jednostek naukowych;
 – przygotowanie danych publikacyjnych na potrzeby parametryzacji 

jednostek w 2017 r. (Kozłowski…).
W związku z tymi zadaniami na Wydziale Filologicznym UŚ 

w 2015 r. władze dziekańskie powołały grupę Importerów Publikacji, 
którzy są odpowiedzialni za pracę z danymi dotyczącymi rekordów wy-
eksportowanych do PBN i współpracują z bibliotekami wydziałowymi 
oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką. Oficjal-
nym miejscem wprowadzania danych o publikacjach stał się Moduł 
Sprawozdawczy PBN uruchomiony w sierpniu 2015 r.

W kwietniu 2016 r. Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) – nowy 
operator techniczny PBN – uruchomił środowisko testowe z zestawem 
dwóch aplikacji: dotychczasową aplikacją PBN rozszerzoną o nowe 
funkcje oraz nową aplikacją sprawozdawczą. Szkolenie miało służyć 
zapoznaniu Importerów Publikacji z nową wersją interfejsu Modułu 
Sprawozdawczego.

Uczestników spotkania powitał Dyrektor Ośrodka Przetwarzania In-
formacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Olaf Gajl, a następnie 
odbyły się trzy sesje tematyczne:
 – Ekosystem PBN. Główne założenia oraz zmiany wprowadzane w do-

tychczasowej aplikacji oraz w nowym module sprawozdawczym;
 – Praca z obiema aplikacjami w procesie sprawozdawczym: wprowa-

dzanie, edycja i usuwanie danych; import masowy; sprawozdanie;
 – Kwestie merytoryczne – problemy i prośby przedstawicieli jednostek 

naukowych. Przyszłość Polskiej Bibliografii Naukowej – proponowa-
ne zmiany, nowe funkcjonalności.
Jak wspomniano wcześniej, podczas prezentacji organizatorzy 

przedstawili nowy Moduł Sprawozdawczy PBN oraz nowe właściwo-
ści różniące go od dotychczasowej aplikacji. Między sesjami kierowano 
pytania do twórców nowego interfejsu oraz dyskutowano na temat 
zmian zaplanowanych w Polskiej Bibliografii Naukowej. W szkoleniu 
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wzięło udział liczne grono przedstawicieli bibliotek i uczelni wyższych 
z całego kraju. Materiały ze spotkania zostały opublikowane na stronie 
internetowej: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/.
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