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Filmy 
instruktażowe



Budowa 
PBN 2.0 PROFIL 

INSTYTUCJI
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Sprawozdawczego

PROFIL 
AUTORA
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Repozytoryjnego

CORE

Serce aplikacji

Umożliwia 
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wyszukiwanie 
publikacji



Prezentacja 
dorobku 

publikacyjnego

Prowadzony 
przez autora

Możliwość 
przywiązania 
publikacji z 

zasobów PBN do 
swojego profilu

PROFIL 
AUTORA Integracja 

z kontem 
ORCID

Możliwość 
przywiązania 
publikacji z 

zasobów ORCID 
do swojego 

profilu w PBN

Automatyczne 
wysyłanie 

publikacji z PBN 
na konto autora 

w ORCID



PROFIL 
INSTYTUCJI Rola Importer 

Publikacji
Możliwość 

przywiązania 
publikacji z 

zasobów PBN 
do Profilu 
Instytucji

Dostosowanie 
do wymagań 
dotyczących  

sprawozdawczości

Interfejsy 
masowego 
dodawania 
publikacji 

(API)

Publikacje wykorzystywane 
w ewaluacji

Jeżeli nie przywiążemy publikacji z core’u do Profilu Instytucji, to 
publikacje nie będą uwzględnione w ewaluacji.



PBN Core
DEMO

grudzień 2019

Profil Autora 
DEMO

grudzień 2019 

Profil Instytucji
I kwartał 2020

Przewidywany 
harmonogram

Wersja DEMO – publikowana przed wersją produkcyjną

O wszystkich wdrożeniach (wersja demo i produkcyjna) Importerzy Publikacji będą 
informowani newsletterem PBN

UDOSTĘPNIENIE 
INTERFEJSÓW 

API



MCL
połączenie



MCL
Logowanie



PBN
ORCID
POL-on

DYSCYPLINY 
PRACOWNIKÓW

NUMERY ORCID

Dzięki synchronizacji PBN, ORCID i POL-on jest możliwość:

1. Wysłać numer ORCID osoby do rejestru pracowników w POL-on
2. Publikacje z ORCID zaimportować do PBN (oraz za zgodą z PBN do ORCID)
3. Pobrać dyscypliny autorów z POL-on, co pozwala przypisać publikacje do 

odpowiednich dyscyplin.



Proces 
połączenia 

ZAŁOŻENIE KONTA
/ZALOGOWANIE SIĘ

Twój Profil 
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Podłączenie
ORCID



Logowanie
przez 
ORCID



Połączenie 
z  POL-on



Połączenie 
z  POL-on



Dodawanie
publikacji



Dodawanie
publikacji

Książka pod redakcją = Monografia z oznaczonym autorstwem rozdziałów



Dodawanie
artykułu –
kreator

Artykuł może mieć 
jednocześnie:
• dane o konferencji
• dane o czasopiśmie.

http, https, ftp,…



Dodawanie
źródła 
artykułu Lista czasopism z wykazu 

ministerialnego (punkty)

ISSN/eISSN – co najmniej jeden



Dodawanie
autora

Na liście będą wszyscy 
pracownicy z POL-on

Należy podać wszystkich autorów publikacji, ta informacja będzie bardzo istotna podczas ewaluacji.

Wprowadzenie nr ORCID pozwoli na 
precyzyjną identyfikację osoby w bazie 



Dodawanie
konferencji

Materiał 
konferencyjny

Lista z seriami konferencji z 
wykazu ministerialnego.



Wybór afiliacji
- Instytucja

Afiliacja nie jest równoznaczna z oświadczeniem złożonym na podstawie 
art. 265 ust. 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 



Wybór afiliacji
- Autor

Osoby wprowadzone w 
sekcji Autorzy.

Przypisanie instytucji do autora



Otwarty 
dostęp

Czy publikacja 
udostępniona w 

otwartym dostępie

Sekcja 
nieobowiązkowa



Abstrakt
* opcjonalne



Dane do 
ewaluacji

Obowiązek wprowadzenia tych danych leży po stronie Importera Publikacji

Wprowadzenie danych w tej sekcji jest 
ważne z punktu widzenia przyszłej ewaluacji

uwzględnionej w Web of 
Science Core Collection



Podsumowanie



Dodawanie 
książki



Dodawanie
Publikacji
- książka



Dodawanie
książki



Dodawanie
książki –
formularz

 Książka stanowi przekład.
(wpływ na sekcję Autor) 

ISBN/ISMN/ISSN – wymagany 
przynajmniej jeden



Dodawanie
autora

Domyślne pola: Autorzy i Redaktorzy
Jeśli książka stanowi przekład: Autorzy, Autorzy przekładu, Redaktorzy przekładu

Wprowadzenie nr ORCID pozwoli na 
precyzyjną identyfikację osoby w bazie 



Dodawanie
autora 
przekładu

Książka stanowi przekład: 
Autorzy, Autorzy przekładu, 
Redaktorzy przekładu



Dodawanie
Redaktora 
przekładu



Wybór afiliacji
- Instytucja

Afiliacja nie jest równoznaczna z oświadczeniem złożonym na podstawie 
art. 265 ust. 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 



Wybór afiliacji
- Autor



Otwarty 
dostęp

Sekcja 
nieobowiązkowa



Abstrakt

Sekcja 
nieobowiązkowa



Dane 
do ewaluacji

Wprowadzenie danych w tej sekcji jest ważne 
z punktu widzenia przyszłej ewaluacji



Dane 
do ewaluacji

Wprowadzenie danych w tej sekcji jest ważne 
z punktu widzenia przyszłej ewaluacji

źródłowego



Podsumowanie



szkolenia@opi.org.pl


