ZARZĄDZENIE NR 17/2007
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
z dnia 30 marca 2007 roku.
w sprawie trybu rejestracji dorobku publikacyjnego
pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej

Na podstawie art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym, w związku z art. 8 Statutu AGH z dn. 7.06.2006 ustalam co następuje:
1. Dorobek publikacyjny pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
rejestrowany jest w bazie danych Bibliografia Publikacji Pracowników AGH;
opracowanie danych bibliograficznych należy do zadań pracowników Biblioteki
Głównej.
2. W bazie rejestrowane są dane bibliograficzne publikacji na podstawie oryginałów
dostarczonych przez autorów. Obowiązkiem autorów jest również przygotowanie
angielskiej wersji tytułów publikacji, o ile takie nie występują w oryginałach. Po
opracowaniu opisu bibliograficznego materiały są zwracane autorom.
3. W bazie dokumentowany jest dorobek publikacyjny autorów będących pracownikami
lub doktorantami Uczelni. Bibliografia nie rejestruje publikacji powstałych w okresie,
kiedy ich autor nie był pracownikiem lub doktorantem AGH.
4. Baza zamieszcza opisy publikacji od 1999 roku; publikacje z lat wcześniejszych są
rejestrowane jedynie wówczas, gdy ich opisy nie pojawiły się w drukowanej wersji
Bibliografii.
5. Do bazy nie są wprowadzane opisy prac jeśli afiliacja przy nazwisku autora(ów) jest
inna niż AGH; odstępstwo od reguły następuje w przypadku, gdy brak afiliacji przy
nazwisku autora wynika z przyczyn od niego niezależnych (polityka wydawnicza
instytucji publikujących materiały) – wówczas w opisie publikacji pojawia się
informacja: brak afiliacji AGH.
6. Pracownicy Biblioteki Głównej nie dokonują selekcji materiałów pod kątem ich
zawartości treściowej, pozostawiając decyzję w tym zakresie autorom publikacji.
7. Bibliografia nie rejestruje opisów dokumentów, którym brak podstaw dokonania opisu
bibliograficznego.
8. W okresowej ocenie pracowników AGH oraz nagrodach za działalność naukową
Władze Uczelni uwzględniają wyłącznie publikacje zarejestrowane w bazie
Bibliografia Publikacji Pracowników AGH w trybie określonym niniejszym
zarządzeniem.
9. Materiały bibliograficzne należy przedkładać w Oddziale Informacji Naukowej
Biblioteki Głównej AGH (pok. 215, I piętro).
10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2007 roku.

Rektor

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

