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Publikacja naukowa:

Publikacje naukowe opisujące wyniki badań są umieszczane w 
czasopismach źródłowych.

Publikacje są pisane językiem naukowym, trudnym do zrozumienia dla 
nie-fachowców i muszą spełniać szereg kryteriów. Zwykle liczą one od 2 
do max. 20 stron i są podzielone na określone sekcje:
• tytuł, listę autorów i ich adresy
•Abstrakt – ultrakrótkie streszczenie, które jest zwykle ograniczone do 
200-300 słów.
•Lista słów kluczowych
•Wstęp – zawierający wyjaśnienie powodów dla których podjęto badania 
i przedstawiający w skrócie obecny stan wiedzy.
• część eskperymetalną – z treściwym i dokładnym opisem badań
umożliwiający ich powtórzenie
•Część dyskusyjną – gdzie interpretuje się wyniki i wyciąga z nich 
wnioski
• Podsumowanie – zebranie najważniejszych tez i wniosków z 
przeprowadzonych badań
• Spis cytowanej literatury





Publikacja naukowa:



Publikacja naukowa:



Publikacja naukowa:



Publikacja naukowa:



Publikacja naukowa – system peer-review:
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Publikacja naukowa – gdzie ich szukać:

• biblioteki naukowe na uczelniach
• strony wydawców – większość obecnie 
udostępnia publikacje w formie pdf
• bazy danych

Koszty korzystania z publikacji:

Mimo, że autorzy i recenzenci nie dostają
zwykle pieniędzy (edytorzy są skromnie 
opłacani) to czasopisma naukowe są płatne i to 
bardzo słono.

Np.: za subskrypcję do biblioteki Journal of
American Chemical Society należy w 2006 r 
zapłacić 2134 USD. Pojedyncze artykuły w 
formie pdf kosztują rzędu 25 USD.

















Bazy danych publikacji naukowych:

Gromadzą tytuły, abstrakty i listy cytowań publikacji.

Rocznie publikuje się ok. 5 milionów publikacji w ok. 30 tysięcy 
czasopismach. Do tego dochodzi ok. miliona patentów rocznie.
Uważa się, że zgodnie z prawem Bradforda liczy się z tego ok. 1 
miliona publikacji rocznie w  tysiącu czasopism. 

Dwie najobszerniejsze bazy danych: ISI Web of Science i 
Scopus gromadzą każdy rocznie ok. miliona abstraktów z ok. 
tysiąca czasopism i ok. 500 tysięcy patentów. 

Bazy umożliwiają wyszukiwanie po słowach kluczowych, tytule, 
autorze, cytowaniach itp. Bazy te są zwykle płatne.

W wyniku otrzymuje się listę publikacji, których abstrakty można 
przeczytać w samej bazie,

Bazy są często sprzężone z wydawcami i umożliwiają „skok” do 
serwera wydawcy, gdzie są przechowywane pełne teksty 
publikacji zwykle w formie pdf – dostępne po zapłaceniu 
subskrypcji.
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Naukowe zasoby Wikipedii w świetle idei zgromadzenia 
„całej ludzkiej wiedzy”

Zasoby te są trudne do oszacowania.

Artykuł w Wikipedii nie odpowiada jednej 
publikacji naukowej – bo może np.: syntezować
wiedzę zawartą w kilkuset publikacjach.

Z drugiej jednak strony artykuły w Wikipedii pisze 
się szybciej i nie wymaga to przechodzenia 
przez proces peer-review.

Trudno też ocenić, które artykuły uznać za 
naukowe a które nie.



Naukowe zasoby Wikipedii w świetle idei zgromadzenia 
„całej ludzkiej wiedzy”

Załóżmy jednak, że 50% artykułów w Wikipedii
ma charakter naukowy i że jeden artykuł w 
Wikipedii gromadzi średnio wiedzę równą 5. 
publikacjom naukowym.

Aby zawrzeć w Wikipedii roczny dorobek 
naukowy tworzony współcześnie należałoby więc 
pisać ok. milion / 5  = 200 000 rocznie solidnych 
artykułów naukowych opisujących tylko aktualne 
dokonania !



Zasoby rzeczywiste: (na przykładzie związków chemicznych):

Wikipedia en:
• liczba związków organicznych ujętych w kategoriach: ok. 2000
• liczba stubów o związkach organicznych: ok. 2000-3000

Wikipedia pl:
• liczba związków w kategoriach: ok. 500
• liczba stubów ok. 200-300



Zasoby rzeczywiste: (na przykładzie związków chemicznych):

Typowy artykuł o związku chemicznym w Wiki-en 
zawiera:
•infobox z najważniejszymi danymi 
fizykochemicznymi o związku
•opis do czego ten związek służy
• rozmaite ciekawostki
•czasami – sposoby jego otrzymywania bez 
dokładnych odnośników do przepisów





Zasoby: (na przykładzie chemii organicznej):

Typowy artykuł o związku chemicznym w Wiki-pl
zawiera:
• wzór strukturalny i czasami podstawowe dane 
fizikochemiczne (nie zawsze)
•opis podstawowych własności
•opis do czego ten związek służy
•czasami – sposoby jego otrzymywania bez 
dokładnych odnośników do przepisów



Zasoby: (na przykładzie chemii organicznej):



Profesjonalne bazy danych:

Chemical Abstracts Service (CAS) - to największa na świecie, 
chemiczna, naukowa baza danych, bedąca własnością American
Chemical Society (ACS). 

CAS Registry to baza danych związków chemicznych która jest tworzona 
na podstawie Chemical Abstrats. Jest to obecnie największa na świecie 
tego rodzaju baza danych. Liczyła ona w lipcu 2005 r ok. 26 milionów
dobrze zidentyfikowanych związków i ok 50 milionów produktów 
pośrednich - czyli związków, które nie zostały dobrze zidentyfikowane, ale 
które prawdopodobnie istnieją. Można, z pewnymi zatrzeżeniami, przyjąć
że liczba związków zarejestrowanych w CAS Registry, odpowiada mniej 
więcej liczbie wszystkich związków chemicznych znanych ludzkości. 

Do CAS Registry związki chemiczne są dodawane w sposób ciągły, 24 
godziny na dobę. Obecnie, baza przyrasta średnio o ok. 4000 związków 
dziennie. 

CAS Registry zbiera tylko podstawowe infomacje o związkach 
chemicznych oraz listy odnośników literaturowych, z których te dane 
zostały pobrane. 

Korzysta się z tej bazy z użyciem programu SciFinder – o podobnej 
funkcjonalności jak program Beilsteina

http://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_danych
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Chemical_Society&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Chemical_Society&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=American_Chemical_Society&action=edit


Profesjonalne bazy danych:

Beilstein (pełna nazwa: Beilstein CrossFire plus Reactions) 

Aktualnie jest w niej zawarta informacja o ponad 9 000 000 (9 
milionów) związków, pochodząca do 1960 r. z "Beilstein Handbook", 
a od 1960 z ok. 100 najważniejszyczh chemicznych czasopism 
naukowych. Baza zajmuje ok. 38 GB i jest aktualizowana kwartalnie. 
Baza ta jest też sprzężona z bazą Gmelin, która zawiera podobne 
informacje o ok. 400 000 związków nieorganicznych. 

Informacja o każdym ze związków składa się z:
•wzoru strukturalnego 
•wszelkich nazwach zwyczajowych i handlowych 
•dokładnego opisu własności fizycznych (jak temperatura topnienia, 
wrzenia, gęstość, lepkość, stała dielektryczna, rozpuszczalność, dane 
spektralne itd.) 
•opisu aktywności farmakologicznej, toksyczności i wpływu na 
środowisko naturalne 
•zbioru odnośników do publikacji i patentów opisujących wszelkie 
syntezy i reakcje z udziałem danego związku 

Dostęp do danych za pomocą specjalnego programu umożliwiającego 
rysowanie wzorów, szukanie po nazwach i wzorach sumarycznych
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Problemy z wyszukiwaniem:

Oprócz niepewności co do poprawności danych i ich 
wyrywkowości – słabością Wikipedii jest też system 
wyszukiwania.

Np.: nie można znaleźć związku chemicznego po 
wzorze sumarycznym, czy strukturalnym – a 
wyszukiwarka tekstowa nie znajdzie związku po nazwie 
zwyczajowej czy nie do końca poprawnej 
systematycznej.

Właściwie jedynym pewnym mechanizmem 
wyszukiwaczym są tylko listy i kategorie – które jako 
tworzone ręcznie będą zawsze niepełne.



Wnioski:

Jako źródło wiedzy naukowej dla profesjonalistów 
Wikipedia jest aktualnie niemal całkowicie 
bezwartościowa:
• brak systemu peer-review podważa pewność
zawartych danych
• nie ma dobrego systemu wyszukiwania
• zawartość przypadkowa, wyrywkowa i skrajnie 
niekompletna

W dającej się przewidzieć przyszłości będzie tak 
nadal. Tempu pisania artykułów nawet w 
Wikipedii-en daleko jest do tempa tworzenia 
nowych publikacj naukowych.



Wnioski:

Jako źródło wiedzy popularnonaukowej:

+ pisana przez entuzjastów – choć nie zawsze 
zbyt klarownym językiem

+ dobór tematów wg. zasady – co interesuje 
„przypadkowego przechodnia”, a nie co 
interesuje „jajogłowych”

+ całkowita bezpłatność
- brak dobrego systemu wyszukiwania i 

niepewność zawartych informacji



Wniosek ostateczny:

Piszmy encyklopedię popularnonaukową, co 
wymaga:

• Pisania maksymalnie klarownie i zwalczania 
artykułów pisanych naukowym slangiem

• Pisania na „gorące” tematy i pomijanie 
tematów nazbyt szczegółowych
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