Dodawanie publikacji do PBN. Wskazówki













Po PBN należy wprowadzać jedynie publikacje już wydane / opublikowane.
Artykuły z konferencji wydane w seriach wydawnictwa Springer, np. Lecture Notes należy
wprowadzać jako rozdziały.
Proszę zwracać uwagę na wskazówki oznaczone niebieskimi znakami zapytania
Dodając rozdział, może okazać się, że w bazie nie ma jeszcze danych książki, w której został
opublikowany. W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane książki.
Jeśli książka zawiera materiały konferencyjne, należy dodać dane konferencji (dane te można
później przekopiować do rozdziału):

Jeśli konferencja jest indeksowana w Web of Science Core Colection
http://apps.webofknowledge.com należy to zaznaczyć. Publikacja z takiej konferencji jest
wyżej punktowana.
Trzeba uważać, żeby nie przypisać danych rozdziału, np. numeru DOI rozdziału do książki. DOI
zaczyna się od 10.xxxx.
Dane, które należy koniecznie uzupełnić (wymagane do sprawozdań): numery stron, liczba
arkuszy wydawniczych.
Jeśli pełny tekst nie jest ogólnodostępny, warto dodać link do streszczenia.
Autorzy publikacji muszą być powiązani ze swoimi profilami.
Aby dodać siebie jako autora, należy kliknąć: Dodaj mnie. Pozostałych autorów wybieramy z
rozwijalnej listy. Autorów spoza polskich jednostek dodajemy ręcznie (nie można ich
powiązać).









Jako afiliację należy, klikając na ikonę domu, wskazać jednostkę (wydział), a następnie w polu
tekstowym podać napis informujący o afiliacji dokładnie w takiej postaci, w jakiej znajduje się
on na publikacji, np.:

Można przypisać jedynie polskie jednostki naukowe.
Pracownicy Centrum Badawczo-Rozwojowego w Bytomiu afiliują do Wydziału Informatyki w
Warszawie. CBR jest jednostką podrzędną WI w Warszawie.
POWIĄZANIE AFILIACJI Z JEDNOSTKĄ Z BAZY PBN JEST BARDZO WAŻNE, PONIEWAŻ TYLKO
WTEDY BĘDZIE WLICZAŁA SIĘ DO SPRAWOZDANIA.
Każda osoba może afiliować tylko do jednej jednostki, ponieważ publikacje z tzw.
multiafiliacjami nie są brane pod uwagę w Ankiecie Jednostki Naukowej.
Zachęcamy do wypełniania również pól nieobowiązkowych, dodawania plików oraz
wprowadzania starszych publikacji w celu stworzenia swojej pełnej bibliografii.
Aby skutecznie dodać lub zmodyfikować publikacje, na końcu strony
podsumowującej należy kliknąć przycisk zatwierdzania.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: biblioteka@pja.edu.pl, monikad@pja.edu.pl

