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Kanały komunikacji naukowej
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DOI

DOI (ang. digital object identifier) – cyfrowy identyfikator 
obiektu w postaci elektronicznej. Unikalny ciąg znaków 
alfanumerycznych służący do identyfikacji dokumentu 
cyfrowego oraz dostarczenia stabilnej informacji o jego 
lokalizacji w internecie (adresie internetowym). 

DOI: 10.1371/journal.pone.0214423

DOI URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214423









ORCID

ORCID (ang. Open Researcher and Contributor ID) – 
cyfrowy identyfikator naukowca. Unikalny ciąg znaków 
alfanumerycznych służący do identyfikacji autora lub 
współautora publikacji. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1666-5491







Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

”



Skąd dowiadujemy się o publikacji

1. Informacja od promotora, koleżanki, kolegi. 
2. Z tekstu naukowego, np. bibliografii załącznikowej 

(Literatura, Bibliografia, References). 
3. Wyszukując teksty za pomocą wyszukiwarki naukowej. 
4. Podczas konferencji. 
5. Wyszukując teksty za pomocą wyszukiwarki ogólnej 

(Google, Bing).



Wyszukiwarki i serwisy naukowe

1. Google Scholar: http://scholar.google.com  
2. Dimensions (Digital Science): http://dimensions.ai  
3. Web of Science: http://webofknowledge.com  
4. Scopus: http://scopus.com  
5. CrossRef: http://crossref.org  
6. Academia.edu: http://academia.edu  
7. ResearchGate: http://researchgate.net 

http://scholar.google.com
http://dimensions.ai
http://webofknowledge.com
http://scopus.com
http://crossref.org
http://academia.edu
http://researchgate.net


Znaczenie czytania tekstów naukowych



Czytanie tekstów naukowych

1. Poznawanie pola badań. 
2. Poznawanie terminów i pojęć. 
3. Śledzenie najnowszych doniesień z badań. 
4. Śledzenie dyskusji w polu naukowym. 
5. Śledzenie publikacji z najważniejszych dla pola czasopism. 
6. Śledzenie publikacji ważnych autorów. 
7. Poznawanie konwencji pisania naukowego. 
8. Podnoszenie kompetencji w zakresie akademickiego 
angielskiego lub innych języków. 

9. Podnoszenie kompetencji metodologicznych.



Kiedy czytamy?

1. Przeglądanie najnowszych tekstów. 
2.Wyszukiwanie literatury na potrzeby zadania naukowego. 
3. Konceptualizacja nowego pomysłu. 
4. Lektury podczas studiów doktoranckich. 
5. Journal club (co to jest?). 
6. Inne propozycje: 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………



Co notujemy?

zależy, do czego 
potrzebujemy tej pracy

konceptualizuję 
nowe badania
Krótki opis badań/  
ramy teoretycznej. 
Definicje pojęć.

operacjonalizuję 
zmienne
Jak autorzy 
zoperacjonalizowali zmienną 
w jakich badaniach

wzoruję się na 
metodzie

Opis metody wraz ze 
sposobem, w jaki autorzy 
uzasadniali swoje decyzje 
(np. w zakresie doboru 
próby czy sposobu analizy).

przygotowuję 
omówienie wyników

Krótki opis badań ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
wniosków.

zawsze zapisujemy pełny 
opis bibliograficzny 

+ 
 własne uwagi, refleksje

zapoznaję się z 
nowymi badaniami
Krótki opis badań/ 
ramy teoretycznej.



Co powinien zawierać krótki opis badań?

1. Pełny opis bibliograficzny publikacji. 
2. Problem, który podejmują autorzy publikacji. 
3. Cel badań. 
4. Informacja o badanych (opis próby, badanych jednostek). 
5. Przyjęta metoda (jeżeli ma to znaczenie dla czytającego). 
6. Wyniki. 

Dobre notatki można wykorzystać w tekście naukowym. 
zob. Creswell (2014): Sporządzanie abstraktów 



Kluczowe czasopisma i autorzy



Prawo rozproszenia Samuela Bradforda (1937)

Najważniejsze publikacje z danej dyscypliny naukowej

1 n n2



Wniosek

1. Każdy uczony powinien znać najważniejsze dla swojego 
pola czasopisma naukowe i śledzić ich zawartość. 

2. Każdy uczony powinien znać autorów, którzy zajmują się 
podobną tematyką i śledzić ich publikacje.



Wyszukaj wstępnie artykuły związane z Twoją tematyką. 

Znajdź kolejne artykuły korzystając z bibliografii załącznikowych.

Przejrzyj każdy tekst i odnotuj jego autora(ów) oraz tytuł czasopisma, 
jeżeli tekst faktycznie jest związany z interesującą Cię tematyką.

Znajdź kolejne artykuły korzystając z bibliografii załącznikowych.

Wyłoń najważniejsze czasopismo(a) i autorów.



UWAGA: Zapisz, jakie terminy używane w tych publikacjach! 
Twórz zestaw słów kluczowych, które są używane przez innych 
autorów w odniesieniu do danej tematyki.



Gromadzenie i porządkowanie 
literatury naukowej



Problemy związane z gromadzeniem publikacji

1. Znajdujemy, gubimy i ponownie szukamy tych samych 
plików z publikacjami, jeżeli znamy ich dane bibliograficzne. 

2. Tracimy dane bibliograficzne, co uniemożliwia przywołanie 
cudzych badań, refleksji itp. 

3. System gromadzenia publikacji w katalogach na dysku 
zawodzi, gdy pracujemy jednocześnie nad kilkoma 
podobnymi tematami. 

4. Za każdym razem generujemy dane bibliograficzne do 
publikacji. 

5. Nie pamiętamy, z jakich publikacji korzystaliśmy podczas 
pisania tekstu.



Menadżery bibliografii

1. Zotero 
2. Mendeley 
3. Citavi 
4. EndNote 
5. Papers

Menadżer bibliografii (ang. reference manager) – program 
komputerowy i/lub serwis internetowy, który służy do 
gromadzenia danych bibliograficznych, zarządzania nimi 
oraz automatycznego tworzenia bibliografii załącznikowej 
podczas pisania tekstu naukowego.





Samouczek Zotero: https://youtu.be/9xeS6nifq6A 
Strona Zotero: https://www.zotero.org

https://youtu.be/9xeS6nifq6A


Przegląd literatury. Różne podejścia



Przegląd literatury (literature review)

(1) czynność polegająca na wyszukaniu i poddaniu analizie publikacji 
na określony temat na potrzeby projektu badawczego (np. doktoratu), 

(2) część tekstu naukowego, w której prezentowane są publikacje na 
określony temat i która służy zbudowaniu kontekstu dla realizowanych 
badań naukowych bądź rozważań teoretycznych, 

(3) artykuł przeglądowy (review paper) – typ artykułu naukowego, 
w której prezentowany jest usystematyzowany wybór publikacji 
naukowych na dany temat.



Dobierz słowa kluczowe.

Oceń, które z wyszukanych publikacji będą przydatne. 
Znajdź kolejne publikacje korzystając z bibliografii 
załącznikowych zweryfikowanych pozytywnie publikacji.

Cały czas rób notatki. Zapisz opis bibliograficzny pracy i jej 
krótki opis, a także używane. 

Wyszukuj za pomocą różnych narzędzi do wyszukiwania prac 
(zapoznaj się z nimi na stronie internetowej Biblioteki UAM.

xxxxx, xxxx, xxxxx

Za pomocą wyszukiwarki naukowej znajdź kilka publikacji. Przeczytaj je i 
zmodyfikuj listę ze słowami kluczowymi dodając używane w tych tekstach 
terminy.

Za pomocą wyszukiwarki naukowej znajdź kolejne publikacje 
używając nowe słowa kluczowe.



Formy przeglądu literatury (Cresswel, 2009, 2014)

(1) przegląd, który integruje to, co inni autorzy wykonali 
lub powiedzieli (najczęściej w rozprawach doktorskich), 
(2) state of the art – przegląd prezentujący aktualny stan 
wiedzy na dany temat, 
(3) przegląd teoretyczny, skupia się na teorii, która stanowi 
ramę teoretyczną pracy (charakterystyczny dla badań 
jakościowych), 
(4) przegląd, który skupia się na zmiennych 
(charakterystyczny dla badań ilościowych), 
(5) przegląd, który poddaje krytyce wcześniejsze prace 
naukowe,



Formy przeglądu literatury (Cresswel, 2009, 2014)

(6) przegląd, który buduje pomost między powiązanymi 
tematami, 
(7) przegląd, który identyfikuje centralne kwestie w polu, 
(8) przegląd metodologiczny skupia się na metodach 
badawczych, 
(9) przegląd historyczny prezentuje określony wątek w porządku 
chronologicznym, 
(10) przegląd systematyczny – przeglądy, które służą porównaniu 
wyników różnych badań dobranych w oparciu o ustalone jasno 
kryteria, aby odpowiedzieć na określone pytanie(a) badawcze. 
Często elementem tego typu przeglądu jest meta-analiza, czyli 
statystyczna metoda porównania różnych wyników badań.



Ćwiczenie: Jaka to forma przeglądu?



Ćwiczenie: Jaka to forma przeglądu?



Ćwiczenie: Jaka to forma przeglądu?



Ćwiczenie

Jakie formy przeglądu literatury możemy wyróżnić w publikacji Fakis, 
Hilliam, Stoneley, Townend (2014)?



Pisanie przeglądu literatury



Umiejscowienie przeglądu literatury w badaniach 
ilościowych (Creswell, 2014)

Przegląd znajduje się na początku pracy.



Umiejscowienie przeglądu literatury w badaniach 
jakościowych (Creswell, 2014)



Tytuł przeglądu literatury w tekście naukowym

W rozprawie nie będziemy raczej używać nagłówka przegląd 
literatury.  

W rozprawie dostosowujemy tytuł rozdziału z przeglądem 
literatury do zagadanień, które eksponujemy w tej części 
pracy. 

W artykule tytuł będzie uzależniony od konwencji pisania 
naukowego właściwej dla czasopisma. Są czasopisma, które 
preferują Literature review jako tytuł oraz czasopisma, które 
akceptują inne tytuły dla przeglądu. W wielu artykułach 
przegląd jest częścią wprowadzenia (Introduction).



Pisanie przeglądu literatury

Nie wolno umieszczać w bibliografii i odnosić się tym 
samym do nieprzeczytanych tekstów! 

Przegląd nie może być „zlepkiem” informacji o kolejnych 
pozycjach literaturowych. Dlatego narracja powinna być 
budowana wokół wątku, a na dowód przytaczane 
publikacje. 





Unikamy powtórzeń (Wallwork, 2011)







Pytania pomocnicze (Bloomberg & Volpe, 2016)

Jakie są podstawy oraz definicje tematu? 

Jakie są kluczowe teorie, koncepcje i pojęcia? 

Jakie są główne dyskusje, argumenty oraz kwestie wokół 
tematu? 

Jakie są kluczowe pytania i problemy, które odnoszą się do 
danych? 

Czy jakieś wątki są nieobecne lub podejmowane w sposób 
niewystarczający?



Pytania pomocnicze (Wallwark, 2011)

Jakie są przełomowe prace na ten temat? Czy powinienem/
powinnam o nich wspomnieć? 

Jaki postęp nastąpił od momentu ukazania się tych prac? 

Jakie są ostatnie ważne prace na ten temat? Jaki będzie 
najbardziej odpowiedni porządek ich prezentacji? 

Jakie osiągnięcia zostały zaprezentowane w tych pracach i 
jakie są ograniczenia tych prac? 

Jakie luki wynikają z lektury tych prac? 

Jak moja praca wypełni te luki?



Procedura kodowania podczas  
przeglądu literatury



Jak wykorzystać procedurę kodowania podczas przeglądu 
literatury?



Podsumowanie



• Teksty naukowe mają różną formę i sposób upowszechnienia, co 
wpływa na ich dostępność. 

• Każdy uczony powinien znać kluczowe (dla swojej tematyki) 
czasopisma oraz autorów. 

• Używanie menadżera bibliografii jest ważną umiejętnością, która 
pozwala na bieżąco zarządzać pozyskanymi publikacjami. 

• Istnieją różne podejścia do tworzenia przeglądu literatury. 

• Podczas przeglądu ukierunkowanego na porównanie wielu prac 
pomocne jest wykorzystanie programów komputerowych do 
analizy danych jakościowych (np. MaxQDA, NVivo, Atlas).

Podsumowanie



Lektury do przeczytania 
na kolejny wykład

Bloomberg, L. D., Volpe, M. 
(2016). Completing Your 
Qualitative Dissertation: A Road 
Map From Beginning to End 
(wyd. 3). Los Angeles, CA: 
Sage.  
 
Part II. Chapter 5, Introduction 
to your study, pp. 85–101. 

Creswell, J. (2014). Research 
Design: Qualitative, 
Quantitative, and Mixed 
Methods Approaches (wyd. 4). 
Thousand Oaks, CA: Sage.  
 
Part II. Chapter 5–7.(pol: Część 
II. Rozdz. 5–7)



Book by Fasobrun Jamil 

article by b farias 

magazine by Ryan Dell 

Analytics Report by Srinivas Agra 

magazine by Diego Naive 

note by Lyhn 

Question by shashank singh

Wykorzystane grafiki (CC BY) z serwisu Noun Project
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Dziękuję
sc.amu.edu.pl 

kontakt: ewa.rozkosz@amu.edu.pl

mailto:ewa.rozkosz@amu.edu.pl

