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Kalendarium BazTech

1997 - koncepcja tworzenia bazy BazTech – grupa inicjatywna:
ATR (obecnie UTP) w Bydgoszczy
Politechnika Szczecińska
Wojskowa Akademia Techniczna

1998 - podpisanie Porozumienia (20 instytucji – Koordynator ATR w Bydgoszczy)

1998 - rozpoczęcie tworzenia bazy BazTech

1999 - baza BazTech dostępna w sieci Internet (na serwerze CIUW)

1999 - przystąpienie do Porozumienia Politechniki Warszawskiej 

2002 - przeniesienie BazTech na serwer ICM UW w skład „Biblioteki Wirtualnej Nauki” 

2002 - zainicjowanie współpracy z wydawcami czasopism

2005 - przystąpienie do Porozumienia Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

2005 - inicjatywa uzupełniania rekordów artykułów o bibliografie załącznikowe

2006 - zmiana koordynatora – Politechnika Krakowska

2006 - przystąpienie do  Porozumienia Politechniki Łódzkiej

2007 - inicjatywa i koncepcja tworzenia portalu BazTOL

2007 - rozpoczęcie dodawania bibliografii załącznikowych do rekordów artykułów

2008 - rozpoczęcie zamieszczania pełnych tekstów publikacji w BazTech (umowy pomiędzy wydawcami a ICM)

2008 - zmiana nazwy z Porozumienia na Konsorcjum BazTech podpisanie Umowy Konsorcjum BazTech

2008 - uruchomienie Portalu BazTOLTwórcy bazy - Konsorcjum BazTech (2009)

1. Politechnika Krakowska – Koordynator Konsorcjum

2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

3. Akademia Morska w Szczecinie

4. Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

5. Instytut Zaawansowanych Technologii 
Wytwarzania w Krakowie

6. Politechnika Białostocka 

7. Politechnika Gdańska

8. Politechnika Opolska

9. Politechnika Lubelska

10. Politechnika Łódzka

11. Politechnika Opolska

12. Politechnika Poznańska

13. Politechnika Śląska

14. Politechnika Świętokrzyska

15. Politechnika Warszawska

16. Politechnika Wrocławska

17. Uniwersytet Jagielloński 

18. Uniwersytet Szczeciński

19. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

20. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w  
Bydgoszczy

21. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

22. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 
w  Szczecinie 

BazTech w liczbach (maj 2009) 

• 500 indeksowanych czasopism

• ponad 153 000 artykułów - dane bibliograficzno-abstraktowe

• ok. 18 000 rekordów artykułów z cytowaniami

• ok. 300 rekordów artykułów z pełnymi tekstami artykułów

• 156 czasopism indeksowanych w BazTech  udostępnia na swoich witrynach pełne 

teksty artykułów

• 22 instytucje (szkoły wyŜsze i instytuty naukowe) tworzą Konsorcjum BazTech

• 78 bibliotekarzy-redaktorów wprowadza dane do BazTech

• 63 wydawców/redakcji współpracuje z Konsorcjum BazTech

Rekord czasopisma Rekord artykułu

Tematyka bazy BazTech
• nauki techniczne oraz w wyborze nauki ścisłe i ochrona środowiska

Rejestrowane dokumenty
• artykuły z czasopism (punktowanych przez MNiSzW i występujących 

na Thomson Reuters Master Journal List) 

• publikacje z czasopism wydawanych przez jednostki naukowe, w tym 
instytuty naukowo-badawcze, komitety PAN, instytuty i katedry szkół  
wyŜszych

• materiały z konferencji opublikowane w w/w

Proces aktualizowania bazy składa si ę z kilku etapów
• opracowywania rekordów lokalnie w 22 ośrodkach współpracujących

• przesyłania rekordów zdalnie do UTP w Bydgoszczy

• scalania i weryfikacji danych w UTP w Bydgoszczy

• przesyłania danych online na serwer ICM UW

Liczba tytułów czasopism w bazie BazTech

264
284 300

330
350

400

245

455

500

0

100

200

300

400

500

600

1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Liczba rekordów artykułów w bazie BazTech

18 359

32 600

63 014

73 354

93 218

117 254

10 276

141 290

153 844

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 Liczba wizyt - średnio dziennie w ostatnich 12 miesiącach

3 408

2 945 2 842

3 1853 222

1 689

1 2031 594

3 243 3 178

2 558

3 527

0
500

1 000
1 500
2 000

2 500
3 000

3 500
4 000

V 

2008

VI

2008

VII

2008

VIII

2008

IX

2008

X 

2008

XI

2008

XII

2008

I  

2009

II

2009

III

2009

IV

2009

Wykorzystanie bazy BazTech

http://baztech.icm.edu.pl
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Polskie i mi ędzynarodowe serwisy linkuj ące do Baztech

Czasopisma informuj ące na swoich witrynach o indeksowaniu w Baztech

Piszą o nas,
powołuj ą się na nas

W: Wasiak, A.: Współczesne zasoby
informacyjne, Białystok, 2007, s. 128

Opracowanie: Dorota Buzdygan, Lidia Derfert-Wolf, ElŜbieta Tomczak 
Bydgoszcz – Kraków, maj 2009

http://baztech.icm.edu.pl



Bibliograficzna baza danych o zawarto ści 
polskich czasopism technicznych BazTech 
– 10 lat do świadcze ń

Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech 
Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i mo Ŝliwo ści współpracy, Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r.

http://baztech.icm.edu.plOpracowanie: Dorota Buzdygan, Lidia Derfert-Wolf, ElŜbieta Tomczak 
Bydgoszcz – Kraków, maj 2009

Zasoby BazTech indeksowane przez 
Google i Google Scholar
• od grudnia 2007 r. roboty Google i Google Scholar

indeksują zasoby bazy danych BazTech

• w rezultatach wyszukiwania Google, rekordy artykułów 
z BazTech mają ngłówki Baztech informacja o 
publikacji , a rekordy czasopism - Baztech wynik 
wyszukiwania

• w rezultatach wyszukiwania w Google Scholar
wszystkie rekordy z BazTech oznaczone są jako 
kolekcja baztech.icm.edu.pl

• w Google Scholar moŜna analizować cytowania 
wszystkich artykułów zarejestrowanych w BazTech

• w Google Scholar rekordy BazTech grupowane są z 
opisami tych samych artykułów odszukanych w innych   
kolekcjach, np. bibliotekach cyfrowych albo witrynach 
wydawców

BazTech jedn ą z kolekcji w Domenie 
Internetowych Repozytoriów Wiedzy 
(DIR)

• zasoby BazTech udostępniane w systemie   
YADDA

• ulepszone moŜliwości prezentacji i wyszukiwania    
danych
•przeglądanie wg czasopism

•przeglądanie wg wydawców
•przeglądanie wg nazwisk autorów
•wyszukiwanie w cytowaniach

•nawigacja wg słów kluczowych 

• moŜliwość jednoczesnego wyszukiwania we 
wszystkich kolekcjach DIR, np. BazTech, Bazhum,     
AGRO

Bibliografie zał ącznikowe
• rekordy wszystkich artykułów opublikowanych w 

2006 r. i później uzupełniane są o wykazy literatury

• bibliografie załącznikowe zamieszczane są w 
oryginalnym formacie, stosowanym w danym 
czasopiśmie

Pełne teksty
• rekordy czasopism, które na swoich witrynach 

udostępniaja pełne teksty artykułów, zawierają linki do 
tych witryn

• rekordy artykułów z czasopism, których wydawcy 
przekazują pliki pdf z pełnymi tekstami publikacji, 
zawierają linki do tych pdfów w polu Treść

• wydawcy przekazują pdfy pełnych tekstów 
publikacji na podstawie umów z ICM UW

• ICM UW przechowuje teksty elektroniczne na swoich  
serwerach, a Konsorcjum BazTech opracowuje 
metadane dla tych publikacji

Nowo ści z ostatnich lat w bazie i Konsorcjum

BazTOL – zasoby sieciowe z zakresu 
nauk technicznych

• konsorcjum BazTech tworzy równieŜ portal BazTOL, 
będący istotnym uzupełnieniem bazy danych BazTech

• serwis BazTOL jest miejscem startowym, 
ułatwiającym szybki i łatwy dostęp do 
rozproszonych  zasobów sieciowych z zakresu nauk 
technicznych. 

• rejestruje witryny internetowe o wysokiej jakości –
wyszukane i ocenione przez bibliotekarzy

• zasoby są zgromadzone w bazie danych i dzięki 
temu moŜna je łatwo przeglądać wg określonych   
kryteriów oraz przeszukiwać wg słów kluczowych i 
innych terminów

• BazTOL jest ukierunkowany na zasoby przydatne dla 
nauki i edukacji


