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PRzeGląD zASTOSOWAŃ SYSTeMU eXPeRTUS 
W POlSCe I zA GRANICą

Streszczenie
System Expertus jest stosowany w polskich bibliotekach przede wszystkim do tworzenia 

i udostępniania bibliograficznych baz danych. Artykuł przedstawia przykłady zastosowań systemu do 
bibliografii dorobku naukowego, w tym bibliografii cytowań, bibliografii zawartości czasopism, baz 
dokumentujących prace licencjackie, magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Wymienione 
zostały także zastosowania do celów sprawozdawczości, statystyk i analiz bibliometrycznych oraz 
integracji bazy bibliograficznej z systemem przepływu informacji naukowej. Spośród zastosowań 
pozabibliograficznych przedstawione zostało zastosowanie systemu do tworzenia i przeszukiwania 
archiwów cyfrowych.

Słowa kluczowe: informacja naukowa; bazy danych; bibliografie; zintegrowane systemy 
informatyczne; archiwa cyfrowe; wyszukiwanie pełnotekstowe 

Abstract
Expertus is first and foremost a dedicated software solution to manage information about working 

papers and published research and in such a way is widely used in Polish libraries and information centers 
of universities and research institutes. However, its field of application is not limited to this domain. This 
paper presents an example of the information flow system based on Expertus technology and a retrieval 
system for processing digital archives as well.
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System Expertus jest znany polskim bibliotekarzom i pracownikom ośrodków 

informacji naukowej od połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie różne moduły 
systemu Expertus obsługują ponad 170 baz danych, udostępnianych w Internecie lub 
sieciach intranetowych. System znalazł zastosowanie w instytucjach naukowych – 
uczelniach i instytutach, a także w wydawnictwach i firmach świadczących komercyjne 
usługi w zakresie opracowywania i udostępniania baz danych. Jest także stosowany 
w firmach prywatnych, podchodzących nowocześnie do zagadnienia przetwarzania 
informacji naukowej i technicznej, do celów tworzenia własnych elektronicznych 
archiwów cyfrowych i cyfryzacji obiegu dokumentów.

W ostatnich latach Expertus został doceniony również przez użytkowników 
zagranicznych i obecnie używany jest na trzech kontynentach do obsługi pojedynczych 
baz danych oraz wielobazowych systemów informacyjnych.
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Zdecydowanie najliczniejszą grupę użytkowników systemu stanowią biblioteki 
i ośrodki informacji naukowej. Z systemu na różnych polach eksploatacji korzystają 
m.in.:

1) uczelnie i instytuty medyczne
2) akademie wychowania fizycznego
3) uczelnie i instytuty techniczne
4) uczelnie i instytuty wojskowe
5) uniwersytety
6) uczelnie ekonomiczne
7) uczelnie pedagogiczne
8) uczelnie artystyczne
9) uczelnie i instytuty rolnicze
10) administracja rządowa 
Autorzy artykułu i jednocześnie główni projektanci informatycznych rozwiązań 

systemu Expertus specjalizują się od lat w zagadnieniach przetwarzania i optymalnego 
indeksowania dużych tekstowych baz danych.

Projektując i udoskonalając mechanizmy wyszukiwawcze systemu Expertus 
wykorzystali własne doświadczenia zdobyte w trakcie wspólnych prac nad 
specjalizowanym oprogramowaniem przeznaczonym do tworzenia, przetwarzania 
i udostępniania tekstowych baz danych dla poznańskich wydawnictw i firm 
informatycznych: Stratus Sp. z.o.o., Impresja Wydawnictwa Elektroniczne, 
Wydawnictwa Kurpisz, Wydawnictwo Ars Boni et Aequi oraz Flamingo Sp. z o.o.

Przykłady tego typu systemów są następujące:
1. system obsługi haseł encyklopedycznych „Encyklopaedia Britannica – edycja 

polska” zapewniający rozproszone wprowadzanie danych, generowanie tomów 
do wydruku i tworzenie indeksów (ponad 100 tysięcy haseł w 49 tomach)

2. system obsługi 26-tomowego dzieła „Britannica - encyklopedia szkolna”
3. system elektronicznego przetwarzania tekstów skanowanych umożliwiający 

wydanie na CD-ROM w postaci bazy danych 22-tomowej Encyklopedii 
Gutenberga

4. system konwersji tekstów do celów wydania antologii dzieł Adama Mickiewicza 
na CD-ROM

5. system obsługi haseł 40-tomowego „Praktycznego słownika języka 
polskiego”

6. oprogramowanie przetwarzające skanowane normy z zakresu budownictwa 
i przemysłu spożywczego, zapewniające utworzenie pełnotekstowej, 
przeszukiwalnej bazy danych „Elektroniczna Biblioteka Norm” na CD-ROM

7. pełnotekstowy system doradczy w zakresie środków ochrony roślin 
Flamingo
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Udoskonalone elementy powyższych systemów są z powodzeniem wykorzystywane 
w modułach systemu Expertus związanych przede wszystkim z wyszukiwaniem 
pełnotekstowym, posłużyły także jako podstawa do modułów konwersji danych 
pomiędzy różnymi formatami danych.

Możliwości wyszukiwawcze internetowego modułu Expertusa są następujące:
1. stosowanie zapytań prostych
2. stosowanie zapytań złożonych w oparciu o formularz obsługujący operatory 

boolowskie
3. wyszukiwanie dokładne lub wg początków terminów, a także wg maskowania 

z zastosowaniem znaków * lub $
4. wyszukiwanie rozszerzone wg tezaurusa poprzez funkcję Explode wyszukującą 

wg deskryptora i terminów podrzędnych
5. przeglądanie i wybór terminów z indeksu kontekstowego dla każdego pola
6. przeszukiwanie dowolnych słów całego rekordu
7. przeszukiwanie dowolnych słów abstraktu
8. przeszukiwanie dowolnych słów pełnego tekstu
9. wyświetlanie wyników w kilku formatach, w tym w ‘wersji do druku’
10. aktywne linki od wybranych pól lub podpól
11.zaznaczanie opisów w wynikach wyszukiwania w celu zawężenia rezultatów
12. wyniki prezentowane jako pliki HTML tworzone na bieżąco w odpowiedzi na 

zapytanie
13. współpraca z dowolną przeglądarką WWW
 Expertus zapewnia pełną obsługę bazy danych bibliograficznej na wszystkich 

etapach eksploatacji:
1. tworzenia bazy
2. udostępniania w Internecie lub intranecie (dostęp publiczny lub blokowany - 

hasło albo IP komputera)
3. udostępniania na płytach CD-ROM/DVD
4. wydruków rocznika bibliografii poprzez zautomatyzowany system składu
System zapewnia także udostępnianie w Internecie baz danych tworzonych 

w pakiecie CDS/ISIS UNESCO bez konieczności wstępnej konwersji.
 Najważniejsze funkcje systemu w zastosowaniach bibliograficznych to:
1. rejestracja opisów bibliograficznych dowolnego typu ( np. artykuł, referat, 

komunikat, rozdział-fragment, monografia, skrypt, patent, sprawozdanie, ulotka, 
CD-ROM, dokument elektroniczny itd.)

2. załączanie adresów internetowych do pełnych tekstów prac
3. załączanie abstraktów
4. załączanie pełnych tekstów (np. w formacie pdf)
5. przeszukiwanie pełnych tekstów prac
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6. funkcje przyspieszające wprowadzanie danych pochodzących z jednego źródła 
(tamże)

7. wprowadzanie elementów powtarzalnych opisu (np. autorzy, tytuł czasopisma, 
wydawca i inne) na podstawie indeksów (wybór z listy z opcją dopisywania)

8. możliwość współpracy z kartotekami haseł wzorcowych (w tym 
tezaurusami)

9. możliwość sporządzania odesłań pomiędzy różnymi wersjami nazwisk tego 
samego autora (nazwiska łączone, zmiana nazwiska) ze wskazaniem formy 
głównej

10.  odróżnianie autorów o tym samym imieniu i nazwisku
11.  sporządzanie wydruków tematycznych (wg haseł przedmiotowych, słów 

kluczowych)
12.  tworzenie spisów prac poszczególnych autorów
13.  tworzenie spisów prac określonego typu (polskie lub zagraniczne artykuły, 

streszczenia lub referaty zjazdowe, fragmenty, monografie i inne)
14.  wydruk rocznika bibliografii z uwzględnieniem prawidłowego szeregowania 

opisów (przedimki, rodzajniki, liczebniki itd.)
15. tworzenie indeksu autorów, indeksów haseł przedmiotowych i jednostek 

organizacyjnych
16.  wyszukiwanie danych w Internecie poprzez WWW
17.  wyszukiwanie danych w sieci lokalnej
18.  udostępnianie bazy danych na CD-ROM
19.  praca w architekturze klient-serwer lub na jednym stanowisku w środowisku 

Windows
20.  opcja udostępniania rekordów bibliograficznych wyszukiwarkom internetowym 

(np. google)
21.  połączenie z repozytorium cyfrowym
22.  możliwość rejestracji różnych zbiorów dokumentów w różnych bazach 

(bibliografia, katalog), a także wydzielenie w jednej bazie podbazy (np. 
w bibliografii zawartości wybranych wydawnictw wydzielenie podbazy 
publikacji - wycinki prasowe, publikacje własne)

23. możliwe jest wprowadzanie i szeregowanie liter występujących w obcych 
alfabetach

24.  system komunikacji z autorami – zgłaszanie prac do „poczekalni” poprzez 
moduł internetowy

25.  specjalizowany moduł korekty zapewniający automatyczne przechodzenie 
do opisu w programie rejestracyjnym na podstawie opisy odnalezionego 
internetowym modułem wyszukiwawczym



356  Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 1 (5)

26.  tworzenie szczegółowego rejestru wykorzystania internetowego modułu 
wyszukiwawczego (rejestracja IP użytkownika, daty, godziny i treści 
zapytania)

 System składu bibliografii tworzy wydruk wg następujących układów:
1) autorzy, a w obrębie autorów wg tytułów prac
2) jednostki organizacyjne, a w obrębie jednostek wg tytułów prac
3) jednostki organizacyjne, a w obrębie jednostek wg nazwisk autorów
4) jednostki organizacyjne, wewnątrz jednostki wykaz dla każdego autora
5) zagadnień (haseł przedmiotowych, słów kluczowych)
Automatycznie powstaje indeks nazwisk autorów, jednostek organizacyjnych, 

klasyfikacji przedmiotowej, wykaz druków ciągłych. 

 W zastosowaniach dotyczących bibliografii dorobku naukowego często 
wykorzystywane są funkcje umożliwiające dostarczanie wykazów publikacji 
naukowych do celów:

1) procedur awansów akademickich
2) przewodów doktorskich i habilitacyjnych
3) akredytacji jednostek
4) wniosków o granty
5) rocznych sprawozdań naukowych pracowników i jednostek organizacyjnych
 Moduły bibliometryczne systemu zapewniają:
1. udostępnianie bibliometrii w Internecie w postaci tabelarycznej i graficznej
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2. udostępnianie rankingów wydziałów, jednostek organizacyjnych i autorów 
wg wybranego kryterium (np. łączna liczba prac, liczba prac z Impact Factor, 
wartość Impact Factor, podobnie punktacja ministerstwa, punktacja wewnętrzna 
i inne kryteria punktacyjne stosowane np. przez instytucje centralne)

3. sporządzanie pełnej statystyki bibliometrycznej w postaci plików edytora 
Word

4. wydruk wykazu prac oznaczonych wskaźnikiem Impact Factor ISI, punktacją 
ministerstwa, punktacją wewnętrzną, innymi wskaźnikami liczbowymi

5. wydruk statystyki bibliometrycznej: łączna liczba prac, liczba prac z Impact 
Factor, łączna wartość Impact Factor, Impact Factor w obrębie każdego typu 
publikacji

6. eksport danych do systemu Ankieta Jednostki OPI
 Opcja automatycznego przekazywania danych do centralnego systemu Ankieta 

Jednostki OPI modyfikowana jest niemal co roku, stosownie do aktualnych wymagań 
ministerstwa.

Specjalnym modułem systemu, opracowanym w ścisłej współpracy z Biblioteką 
Główną Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jest moduł Expertus Cytowania. 
Oprogramowanie umożliwia utworzenie bazy cytowań pracowników jednostki 
naukowej na podstawie bibliografii dorobku naukowego i bazy Science Citation 
Index (lub innych źródeł tego typu). Wyniki dostępne są w formie ponumerowanego 
wykazu prac cytowanych oraz wykazu i łącznej liczby cytowań dla autora lub wydziału 
w podanym zakresie lat. System oblicza indeks Hirscha.

Baza tworzona w systemie Expertus może także stanowić pomoc przy ocenie 
wewnętrznej i rozdziale funduszy na badania, a także może być elementem systemu 
przepływu informacji naukowej w uczelni/instytucie. W kwietniu br. w Wojskowym 
Instytucie Medycznym (WIM) został uruchomiony zintegrowany systemu przepływu 
informacji naukowej (Expertus SPIN), powstały we współpracy z Wydziałem Strategii 
i Rozwoju Badań Naukowych WIM.

System, będący elementem intranetowej sieci informatycznej, zaprojektowano 
tak, aby obejmował pełne dane o badaniach naukowych realizowanych w jednostce, 
takich jak: działalność statutowa, badania własne, projekty habilitacyjne, promotorskie, 
projekty celowe, badawcze rozwojowe, inicjatywy projektowe wewnętrznych oraz 
finansowanych z funduszy strukturalnych.

Celem systemu jest m.in.: ułatwienie konstruowania, realizacji i rozliczania 
tematów badawczych prowadzonych w WIM i usystematyzowanie i dokumentowanie 
wymiany danych pomiędzy pracownikami naukowymi wszystkich jednostek 
organizacyjnych.
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System składa się z następujących modułów:
1. modułu zgłaszania propozycji tematów badawczych i kompletowania zespołu 

badawczego w drodze wymiany korespondencji na specjalizowanym forum 
intranetowym

2. modułu projektowania tematów badawczych
3. modułu udostępniającego dokumentację tematów planowanych tj, przyjętych 

do realizacji, tematów będących w trakcie realizacji (kontynuowanych) 
i zakończonych (archiwum)

4. modułu udostępniającego informacje o konferencjach i spotkaniach 
naukowych

5. bibliografii dorobku naukowego i bazy danych o innych osiągnięciach i formach 
aktywności naukowej.

Powiązanie systemu SPIN z bibliografią dorobku naukowego zapewnia uzyskiwanie 
zestawień publikacji będących efektem projektu badawczego oraz możliwość dotarcia 
do projektów badawczych z poziomu rekordu bibliograficznego.

Archiwizacja całej dokumentacji tematów badawczych zawierającej także 
wykaz dorobku publikacyjnego pozwala na utworzenie usystematyzowanej bazy 
danych o prowadzonych badaniach naukowych, zawierającej materiały historyczne, 
specjalistyczne, służące zintensyfikowaniu współpracy krajowej i zagranicznej, 
a także komercjalizacji osiągnięć naukowych. 
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 Spośród baz innego rodzaju można wymienić bazy danych dokumentujące prace 
licencjackie, magisterskie, doktoraty i habilitacje, tworzone w systemie Expertus 
w wielu bibliotekach różnych typów. Spośród bibliotek medycznych moduł 
wykorzystują biblioteki akademickie w Gdańsku i Wrocławiu. System umożliwia 
wyszukiwanie wg dowolnego rejestrowanego pola, np. w przypadku bazy prac 
magisterskich wg: autora, promotora, miejsca wydania, uczelni, wydziału, oddziału 
i kierunku studiów. W przypadku załączania pełnych tekstów prac możliwe jest 
ograniczenie dostępu poza siecią wewnętrzną, a także zablokowanie dostępu do prac, 
których autorzy nie wyrazili zgody na udostępnianie.

System może być także wykorzystany do tworzenia bibliografii publikacji 
o uczelni (wycinki prasowe). Przykładami mogą być bazy tworzone przez Bibliotekę 
Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Bibliotekę Główną Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Innym przykładem może być Bibliografia publikacji o Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi, zawierająca publikacje o wystawach, recenzjach dzieł, 
katalogach i utworach pracowników i studentów ASP.

Expertus został z powodzeniem zastosowany do celów bibliografii regionalnej. 
Przykładem jest Łódzka bibliografia regionalna (1918-1939, 1981-2000) opracowywana 
przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

 Dużą liczbę baz obsługiwanych przez system stanowią bibliografie dziedzinowe, 
dokumentujące zawartość czasopism, wydawnictw zwartych i innych. 

Pod koniec 2009 r. system Expertus został wdrożony w Intytucie Pamięci Narodowej 
do udostępnienia w Internecie bazy danych „Bibliografia Historii Polskiej”. Baza 
umożliwia wyszukiwanie proste, zaawansowane oraz wybór rekordów wg działów.

Na początku bieżącego roku Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
udostępnił w systemie Expertus bazę publikacji polarnych, mającą w przyszłości 
kompletny polski dorobek naukowy i popularnonaukowy z zakresu polarystyki.

Stale udoskonalany jest system wyszukiwawczy do liczącej obecnie blisko 410 
tysięcy rekordów Polskiej Bibliografii Lekarskiej (PBL). We współpracy z Działem 
Bibliografii Medycznych Głównej Biblioteki Lekarskiej powstał moduł integrujący 
bazę PBL z bazą Polskiego Tezaurusa Medycznego (TezMeSH), dzięki czemu 
możliwe jest obecnie pełne wykorzystanie hierarchicznej struktury bazy TezMeSH 
w przeszukiwaniu bazy PBL, np. poprzez implementację znanej z zagranicznych baz 
danych operację Explode, pozwalająca na uzyskanie w jednym zapytaniu rezultatu 
odpowiadającego sumie wyszukiwania wg wszystkich terminów podrzędnych 
wybrango deskryptora. Ponadto spektrum zastosowań systemu Expertus zostało 
poszerzone o moduł tworzenia i tłumaczenia tezaurusów.

Rozbudowane funkcje wyszukiwawania pełnotekstowego, obecne w systemie 
od początku jego istnienia, stały się podstawą rozbudowy funkcji oprogramowania 
o moduł obsługi archiwum cyfrowego. Expertus w tej wersji jest wykorzystywany 
przez Instytut Oskara Kolberga do tworzenia cyfrowej wersji całego materiału 
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muzycznego zgromadzonego przez Oskara Kolberga i opublikowanego w Dziełach 
Wszystkich. Obecnie udostępnione zasoby stanowią pilotażową wersję bazy 
z rozbudowanym systemem wyszukiwawczym, pozwalającym na przejrzenie pełnych 
tekstów i odsłuchanie nagranych melodii ludowych.

System znajduje także zastosowanie w ośrodkach informacji naukowej firm 
komercyjnych, które postanowiły przenieść zbiory dokumentów do postaci cyfrowej. 
Celem wdrażania modułu jest z reguły zamiar ograniczenia pracy z kopiami 
papierowymi. Podstawową własnością systemu jest zapewnienie wyszukiwania wg 
dowolnego słowa pełnego tekstu dokumentu. System zawiera rozbudowany moduł 
kontroli dostępu do zasobów i zamówień na odbitki.

Zupełnie innym, ciekawym i użytecznym zastosowaniem systemu Expertus jest 
moduł „Lektury” opracowany we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym 
w Poznaniu. Baza dostarcza informacje o lekturach (książki, fragmenty książek, 
czasopisma specjalistyczne i wybrane artykuły z czasopism) zgłoszonych przez 
prowadzących zajęcia. Wyszukiwanie jest możliwe wg: przedmiotu, wykładowcy, 
roku studiów, roku akademickiego.

Wdrożenia zagraniczne systemu Expertus można podzielić na dwie kategorie. 
Pierwsza zawiera zastosowanie systemu do udostępniania w Internecie lub na 
urządzeniach przenośnych (PDA, nowoczesne telefony komórkowe) baz danych 
tworzonych w oprogramowaniu własnym. Druga kategoria to złożone systemy 
wielobazowe współpracujące z portalami internetowymi.

Przykładami takich implementacji systemu są np. Institut za Međunarodne Odnose 
(Instytut Stosunków Międzynarodowych) w Zagrzebiu, udostępniający w Internecie 
trzy bazy danych i Associação Cultural Cachuera! (Stowarzyszenie Kulturalne 
Cachuera!) w São Paulo udostępniające sześć baz danych z dziedziny muzyki.
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Autorzy systemu pracują codziennie nad udoskonalaniem istniejących modułów 
i opracowywaniem nowych rozwiązań, dbając o prawidłowy rozwój oprogramowania 
od strony informatycznej. W kwestiach merytorycznych niezastąpioną pomoc stanowią 
uwagi krytyczne i propozycje rozbudowy programu przekazywane na bieżąco przez 
bibliotekarzy uczelni i instytutów różnych specjalności. Konsultacje użytkowników 
systemu są bez wątpienia bezcennym wkładem twórczym w merytoryczną 
zawartość oprogramowania, zapewniając mu zarówno nowoczesność w zakresie 
rozwiązań specjalistycznych, jak i uniwersalność pod względem rodzaju biblioteki 
i opracowywanej bibliografii. Dzięki temu Expertus jest wykorzystywany do celów 
bibliograficznych także przez te biblioteki, które do innych zastosowań używają tzw. 
zintegrowanych systemów bibliotecznych.
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