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SciVal – narzędzie bibliometryczne na platformie
Scopus
W 2018 r. Biblioteka Główna WAT, w ramach
licencji krajowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, otrzymała roczny pilotażowy dostęp
do dwóch narzędzi bibliometrycznych: SciVal oraz
InCites Benchmarking & Analytics. W tym artykule przybliżamy narzędzie SciVal, które znajduje się
na platformie Scopus. Nie sposób omówić wszystkich funkcjonalności SciVal jednocześnie, dlatego
przedstawimy dwa bardzo istotne z punktu widzenia autora oraz instytucji: analizę dorobku autora oraz widoczność instytucji poprzez pryzmat
publikacji jej pracowników.
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bryła budynku. To także morze ofiarnych świec, pop odprawiający modły i naprawdę liczni wierni prawosławni.
Bo Karlowe Wary to… Rosjanie. Na ulicach, w hotelach
czy sklepach króluje język rosyjski. Bez Rosjan to miasto,
jak i cały region karlowarski, nie miałyby szans tak funkcjonować. Na dziesięciu przyjezdnych sześciu to Rosjanie,
trzech – Niemcy, a na tego jednego przyjezdnego składa
się cała reszta świata.
Region karlowarski to głównie uzdrowiska. Wśród
nich na wielką uwagę zasługują również Mariańskie Łaźnie.
Tam już góry nie blokują przestrzeni, a przepiękny park,
kryjący żeliwną kolumnadę osłaniającą ujęcia leczniczych
wód, usytuowany jest w samym sercu miejscowości. Może
Mariańskie Łaźnie – ze względu na brak ograniczenia przestrzennego – są nawet ładniejsze – ale to kwestia gustu.
Bo i to, i to miejsce warto odwiedzić.
Będąc w tamtych stronach nie sposób nie odwiedzić
miasteczka Loket (po polsku łokieć), leżącego w pobliżu
Karlowych Warów, które szczyci się swym średniowiecznym zamkiem. Jego surowe wnętrza wiernie oddają ducha
minionych czasów, a mieszczące się w podziemiach muzeum tortur uświadamia nam drastyczną cechę ludzkiej
natury. Realistycznie pokazane praktyki tortur wywierają
wstrząsające wrażenie na zwiedzających. Patrząc na kolejne
ekspozycje katowskich poczynań zaczyna do nas docierać,
co człowiek człowiekowi może uczynić oraz że ta nasza
„zdolność” wcale nie musi należeć do przeszłości.
Nieco dalej na południe od centrum regionu leży zabytkowy Cheb – miasto, w którym kompleks złączonych
ze sobą wczesnośredniowiecznych kamieniczek wpisany
jest na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. Jest tu też potężna wieża z czarnego kamienia, ruiny
po tysiącletnim zamku i odrestaurowana w surowym kamieniu romańsko-gotycka kaplica zamkowa z około 1100
roku. A w niej mała nisza – pokoik skrywający warsztat
pracy średniowiecznego alchemika. Ilość zebranych tam
eksponatów nie robi jakiegoś specjalnego wrażenia, ale wystarczająco podpowiada wyobraźni, jak biegli w tajemnej
sztuce szukali receptury na wytworzenie złotego kruszcu.
Na koniec mojej wędrówki po zachodnim regionie
Czech wracam raz jeszcze do Karlowych Warów. Do dzisiejszych Karlowych Warów. Do tych tłumów rosyjskich
turystów i kuracjuszy, dzięki którym kwitnie i miasto, i region. Czesi rozumieją, od kogo zależy ich byt i wyraźnie
preferują gości ze wschodu. W języku rosyjskim są karty
menu w restauracjach, kantory wymieniają ruble, recepcjonistki, kelnerzy czy ekspedientki mówią po rosyjsku,
a w sklepach z pamiątkami królują produkty zdobione specjalnie pod – przecież dość specyficzny – wschodni gust.
Tak więc kwitnie sobie ta turystyczna wymiana. Rosjanie
przyjeżdżający tam – z tego, co mogę sądzić, wcale nie najbogatsi – mogą cieszyć się urlopem w zachodnim kurorcie, a Czesi liczą zarobione korony. I tak ten dwustronny
turystyczny biznes się kręci, bo ma sprzyjający mu – wynikający z pragmatyzmu Czechów – klimat.
Bo świat nie jest czarno-biały. W jednym aspekcie
konkurujemy ze sobą, w innym luźno współpracujemy,
a w jeszcze innym mocno się wspieramy i jesteśmy wobec siebie lojalnymi sojusznikami. I tak to po prostu już
jest – i niech tak będzie na zawsze, bo podział na totalnych sojuszników i totalnych wrogów, kończy się totalnym konfliktem, a słowo totalny po dwudziestym wieku
fatalnie się kojarzy.
Stanisław Sygnarski
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lami, pensjonatami i wyciągami narciarskimi. Mijam dawną
granicę i wjeżdżam do pierwszego czeskiego miasteczka
o symbolicznej nazwie Boży Dar. Boży Dar – przynajmniej
w górnej jego części – nie wygląda jednak tak, jak dar Boży
powinien wyglądać. Zabite dechami okna przydrożnych
okazałych kamienic, ich odrapane elewacje mogą być jedynie wspomnieniem dawnej świetności. I tylko przychodzi mieć nadzieję, że to, co Bóg dał, człowiek porzucił tylko na chwilę. Że może już niedługo to miejsce znów, jak
dawniej, zatętni życiem.
Same Karlowe Wary powitały mnie ulicznym korkiem.
Wjazd do uzdrowiskowego centrum w godzinach popołudniowych musiałem okupić co najmniej godzinnym staniem w automobilowej ciżbie. W miarę posuwania się
do przodu, z każdym pokonanym metrem, coraz lepiej
rozumiałem, skąd w tym niewielkim mieście taki komunikacyjny problem. Otóż uzdrowiskowa, najstarsza część
miasta jest dosłownie wbita pomiędzy niewysokie, acz
stromawe góry. Zabudowana do granic możliwości wąska
kotlina i – płynąca jej środkiem – rzeka Tepla praktycznie
uniemożliwiają jakiekolwiek infrastrukturalne rozwiązanie
komunikacyjnego problemu.
Gdy turysta jednak znajdzie się już w centrum, w środku zaiste niezwykłego, bajkowego, architektonicznego
cudu, zapomina o wszystkich niedogodnościach. Kiedy
zatrzyma się na jednym z mostków nad Teplą, pierwszym (i jedynym) doznaniem, jakie czuje, jest oszołomienie! Oszołomienie niezwykłym nasyceniem form, zdobień i barw. Wydaje się, że wszystko wokół piętrzy się
nad nim: willa nad willą, kamienica nad kamienicą, pałac
nad pałacem. A wszystko tak kolorowe, tak efektowne,
tak utkane urokliwym secesyjnym detalem, że nie sposób
oderwać oczu. I to nie na telewizyjnym ekranie, ale tuż
obok – na wyciągnięcie ręki. Jawi się wtedy, że człowiek
znalazł się nagle w dalekiej przeszłości, w środku bizantyjskiego bogactwa. A myślą, jaka się nasuwa, jest przekonanie, że do tej wąskiej kotlinki, otoczonej Slavkovskim
lasem, przeniesiono wiele architektonicznych cudów Paryża, Rzymu czy Barcelony.
Wiele przewodników turystycznych i reklamowych
folderów mocno reklamuje to miejsce, ale żaden z nich
nie oddaje w pełni rzeczywistości. Bo jak można ze zdjęcia czy opisu odczuć klimat, nastrój chwili i miejsca, gdy
siada się na marmurowej, zatopionej w zieleni, omszałej
ze starości ławce, na której – z dużą dozą prawdopodobieństwa – mógł kiedyś odpoczywać Chopin w drodze
na górujące nad miastem wzgórze widokowe. Miał wtedy
26 lat, był już kilka lat na obczyźnie, a Jego Polska była tak
blisko... Co wtedy czuł, o czym myślał, patrząc na rozpościerającą się przed nim panoramę Karlowych Warów?
Z oczywistych względów nie sposób opisać wszystkiego, czym Karlowe Wary mogą się pochwalić. Jest jednak
pewne miejsce, o którym chciałbym wspomnieć. To jakby
żywcem przeniesiona z Moskwy czy Petersburga – pełna przepychu, wiernych i modlitwy – prawosławna rosyjska cerkiew. Jej złocone kopuły współgrają z intensywnie
niebieskim kolorem reszty zadaszenia, a niezwykłej urody kremowy fronton robi niesamowite wrażenie, spotęgowane dodatkowo umieszczonym centralnie nad neogotyckim portalem obrazem Chrystusa z Biblią w dłoni.
Wnętrze cerkwi z drewnianym ikonostasem i wpadającym
w oczy bogatym zdobieniem sklepienia ma jeszcze dodatkowy atut – ta cerkiew żyje. Bo ta cerkiew to nie tylko
jej święte obrazy, sprzęty liturgiczne i niezwykłej urody

Scopus jest jedną z największych bibliograficzno-abstraktowych baz cytowań na całym świecie, która indeksuje informacje o wszystkich autorach danej publikacji,
jak i o wszystkich instytucjach podanych w afiliacjach
tych publikacji. Obecnie jest to około 70 tysięcy profili
instytucji i ponad 12 milionów profili autorów. Każda publikacja, która trafia do bazy Scopus jest automatycznie
przypisywana do autora oraz instytucji, jeżeli taki profil
autora oraz instytucji istnieje w bazie. Profile autorów
i instytucji tworzone są automatycznie, na podstawie
co najmniej dwóch publikacji danego autora dostępnych
w bazie Scopus.
Narzędzie SciVal zapewnia szybki i łatwy dostęp
do informacji dotyczących osiągnięć oraz pracy wykonywanej w przeszło 7500 instytucji w 220 krajach na całym
GŁOS AKADEMICKI 03/2018

świecie. Jest to narzędzie bardzo wszechstronne i elastyczne, umożliwiające wizualizację osiągnięć instytucji
naukowych, a także ich porównanie z innymi jednostkami.
SciVal umożliwia analizę oraz wizualizację działalności naukowej autora, uczelni oraz instytucji badawczych. Narzędzie to pozwala na stworzenie raportów
osiągnięć instytucji naukowych, analiz porównawczych
z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów w kraju i na świecie, a także
analizę trendów w świecie nauki. Dane, które znajdują
się w SciVal pobierane są w odstępach dwutygodniowych z bazy Scopus. Oprócz danych ze Scopusa, takich
jak informacje o publikacjach oraz o liczbie cytowań,
w SciVal uwzględniane są również informacje na temat
czytelnictwa tychże publikacji. Liczy się, ile razy dana publikacja była wyświetlana w bazach Scopus oraz Science
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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 Groups i definiujemy nowego autora: Define a new Researcher.
Po wyszukaniu i dodaniu autora do SciVal (w zakładce Summary) widoczne będzie podsumowanie wszystkich wskaźników dla dorobku naukowego tego autora,
w określonym wcześniej przedziale czasowym, takich
jak: średnia liczba cytowań (Citations per Publication), indeks 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 liczba cytowań jest większa niż średnia światowa. Z kolei
wskaźnik poniżej 1 oznacza, że średnia liczba cytowań
jest mniejsza niż średnia światowa. Wskaźnik 1,44 oznacza, że prace tego autora były cytowane średnio 44%
powyżej średniej światowej.
38
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kich dyscyplin. W celu wybrania klasyfikacji FOS (Field
of Science Technology), która zalecana jest w przyszłej
ocenie parametrycznej, należy wybrać odpowiednią
klasyfikację klikając na ASJC. W zakładce Published/Subject area zobaczymy, jak kształtuje się liczba publikacji
w uczelni i która dyscyplina najbardziej wpływa na liczbę cytowań, a więc i na widoczność uczelni w świecie.
W tym miejscu można również prześledzić, którzy autorzy z instytucji najczęściej publikowali w danym okresie, w danej dziedzinie.
W zakładce Collaboration, tak jak w przypadku autora,
można prześledzić, jak współpraca z innymi jednostkami wpłynęła na liczbę cytowań publikacji autorów danej
instytucji. Klikając na Top Collaborating Institutions można
zobaczyć, z jakimi uczelniami ta współpraca przyniosła
najlepsze efekty w postaci najwyższego wskaźnika liczby cytowań.

W zakładce Cited można prześledzić, jak często publikacje danego autora były cytowane w czasie i, co za tym
idzie, jak zmieniała się średnia liczba cytowań jego publikacji na przestrzeni lat. Z kolei w zakładce Viewed
można zobaczyć, jak często wyświetlane były publikacje tego autora w bazie Scopus i jak to wygląda w porównaniu z wyświetlaniem publikacji innych autorów
w obrębie tej samej dyscypliny. W zakładce Collaboration można sprawdzić, jak współpraca wpływała na liczbę cytowań publikacji danego autora. Pod uwagę brane
są następujące rodzaje współpracy: pojedynczy autor,
współautor z danej jednostki oraz współautor z innej
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 widoku macierzystej jednostki autorów i w zakładce Autorzy można prześledzić, którzy autorzy, i jak często,
publikowali w danym przedziale czasowym. W tym momencie można również wyszukiwanie zawęzić do konkretnej dyscypliny. Dodatkowo, na tym etapie, można
porównać publikacje tych autorów w skali kraju lub wybranego 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 widoczny jest ogólny profil instytucji. Z kolei w zakładce Summary 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 uśredniony współczynnik cytowań dla uczelni dla wszystGŁOS AKADEMICKI 03/2018

W module Benchmarking można natomiast porównywać instytucję macierzystą z innymi instytucjami (do wyboru jest około 30 wskaźników) w dowolnym przedziale czasowym.
Zapraszamy do przetestowania narzędzia SciVal, dostępnego przez stronę Biblioteki Głównej WAT. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Informacji Naukowej BG WAT tel. 216 839 396,
e-mail: oin@wat.edu.pl.
Mariola Nawrocka
Magdalena Wiederek-McRobb

Czytelnia Techniczna Biblioteki Głównej WAT i jej
nowe funkcjonalności
Czytelnia Techniczna usytuowana na drugim
poziomie Biblioteki Głównej, poza szerokim zasobem książek w języku polskim, oferuje także
bogaty zbiór książek w języku angielskim z zakresu m.in.: informatyki, matematyki, chemii, geodezji,
zarządzania, logistyki, wojska, techniki wojskowej,
lotnictwa, termodynamiki, telekomunikacji, polityki
i prawa. Agenda służy pomocą w doborze literatury oraz pełni funkcje Wypożyczalni Krótkoterminowej. Jednak Czytelnia Techniczna to nie tylko
półki z książkami. Na przestrzeni ostatnich paru
lat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników Biblioteki, zainstalowano w niej kilka
funkcjonalnych udogodnień.

Fot.  Archiwum BG WAT

Direct oraz ile razy była pobierana (pełny tekst) wyłącznie z bazy Science Direct. Aby skorzystać z narzędzia
SciVal wymagana jest jednorazowa rejestracja. W tym
celu należy założyć osobiste konto na platformie Elsevier (Scopus, Science Direct) lub bezpośrednio w serwisie SciVal. W przypadku, kiedy użytkownik posiada już
konto na platformie Elsevier – czy to w bazie Scopus,
czy też Science Direct – może te same dane wykorzystać 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 nazwiska użytkownika widoczne jest rozwijalne menu: podręcznik użytkownika.
W jaki sposób można dokonać analizy dorobku naukowego autora oraz instytucji w SciVal?
Tak jak wspomniano wcześniej, wszystkie dane w SciVal, w tym również profile autorów oraz instytucji, pochodzą 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 analizę dorobku naukowego dla tego autora również w SciVal. Wyszukać możemy po „nazwisku” lub po numerze
„Author ID” lub numerze „ORCID”. W przypadku braku profilu autora w SciVal, wyszukujemy autora w bazie
Scopus i z profilu autora w bazie Scopus eksportujemy
dane do SciVal.

BIBLIOTEKA

Pierwszym były dwa stanowiska komputerowe z dostępem do wi-fi i samoobsługowymi skanerami, z którym
mogą korzystać czytelnicy.
Także w odpowiedzi na zapotrzebowania użytkowników w Czytelni Technicznej zamontowano dwie kabiny do nauki indywidualnej, wyposażone w stanowiska
komputerowe z dostępem do Internetu. Z kabin można 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 danego dnia zgłosi taką potrzebę bibliotekarzowi w Czytelni. Użytkownika obowiązuje zamykanie kabiny przy
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celu należy założyć osobiste konto na platformie Elsevier (Scopus, Science Direct) lub bezpośrednio w serwisie SciVal. W przypadku, kiedy użytkownik posiada już
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jest z poziomu każdej przeglądarki www.scival.com.
Po zalogowaniu, w prawym górnym rogu, obok nazwiska użytkownika widoczne jest rozwijalne menu: podręcznik użytkownika.
W jaki sposób można dokonać analizy dorobku naukowego autora oraz instytucji w SciVal?
Tak jak wspomniano wcześniej, wszystkie dane w SciVal, w tym również profile autorów oraz instytucji, pochodzą 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 analizę dorobku naukowego dla tego autora również w SciVal. Wyszukać możemy po „nazwisku” lub po numerze
„Author ID” lub numerze „ORCID”. W przypadku braku 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 Groups i definiujemy nowego autora: Define a new Researcher.
Po wyszukaniu i dodaniu autora do SciVal (w zakładce Summary) widoczne będzie podsumowanie wszystkich wskaźników dla dorobku naukowego tego autora,
w określonym wcześniej przedziale czasowym, takich
jak: średnia liczba cytowań (Citations per Publication), indeks 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 liczba cytowań jest większa niż średnia światowa. Z kolei
wskaźnik poniżej 1 oznacza, że średnia liczba cytowań
jest mniejsza niż średnia światowa. Wskaźnik 1,44 oznacza, że prace tego autora były cytowane średnio 44%
powyżej średniej światowej.
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W zakładce Cited można prześledzić, jak często publikacje danego autora były cytowane w czasie i, co za tym
idzie, jak zmieniała się średnia liczba cytowań jego publikacji na przestrzeni lat. Z kolei w zakładce Viewed
można zobaczyć, jak często wyświetlane były publikacje tego autora w bazie Scopus i jak to wygląda w porównaniu z wyświetlaniem publikacji innych autorów
w obrębie tej samej dyscypliny. W zakładce Collaboration można sprawdzić, jak współpraca wpływała na liczbę cytowań publikacji danego autora. Pod uwagę brane
są następujące rodzaje współpracy: pojedynczy autor,
współautor z danej jednostki oraz współautor z innej
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 widoku macierzystej jednostki autorów i w zakładce Autorzy można prześledzić, którzy autorzy, i jak często,
publikowali w danym przedziale czasowym. W tym momencie można również wyszukiwanie zawęzić do konkretnej dyscypliny. Dodatkowo, na tym etapie, można
porównać publikacje tych autorów w skali kraju lub wybranego 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 widoczny jest ogólny profil instytucji. Z kolei w zakładce Summary 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 uśredniony współczynnik cytowań dla uczelni dla wszystGŁOS AKADEMICKI 03/2018

kich dyscyplin. W celu wybrania klasyfikacji FOS (Field
of Science Technology), która zalecana jest w przyszłej
ocenie parametrycznej, należy wybrać odpowiednią
klasyfikację klikając na ASJC. W zakładce Published/Subject area zobaczymy, jak kształtuje się liczba publikacji
w uczelni i która dyscyplina najbardziej wpływa na liczbę cytowań, a więc i na widoczność uczelni w świecie.
W tym miejscu można również prześledzić, którzy autorzy z instytucji najczęściej publikowali w danym okresie, w danej dziedzinie.
W zakładce Collaboration, tak jak w przypadku autora,
można prześledzić, jak współpraca z innymi jednostkami wpłynęła na liczbę cytowań publikacji autorów danej
instytucji. Klikając na Top Collaborating Institutions można
zobaczyć, z jakimi uczelniami ta współpraca przyniosła
najlepsze efekty w postaci najwyższego wskaźnika liczby cytowań.

W module Benchmarking można natomiast porównywać instytucję macierzystą z innymi instytucjami (do wyboru jest około 30 wskaźników) w dowolnym przedziale czasowym.
Zapraszamy do przetestowania narzędzia SciVal, dostępnego przez stronę Biblioteki Głównej WAT. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Ośrodkiem Informacji Naukowej BG WAT tel. 216 839 396,
e-mail: oin@wat.edu.pl.
Mariola Nawrocka
Magdalena Wiederek-McRobb
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