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POTREBUJETE SI NAPLNIŤ ORCID PROFIL SVOJIMI
PUBLIKÁCIAMI?
Mgr. Lucia Nižníková

Na jar 2021 ponúkla univerzitná knižnica fakultám UMB službu, ktorej
cieľom bolo vytvoriť ORCID iD pre tvorivých zamestnancov UMB.
Fakulty ponuku uvítali a v priebehu šiestich týždňov bolo vytvorených
vyše päťsto profilov tým vedeckým a pedagogickým pracovníkom, ktorí
ho na tejto platforme nemali. Ak chcete vedieť, ako si profil jednoducho
naplniť údajmi o publikačnej činnosti, ktoré už existujú v iných
systémoch, čítajte ďalej.
ORCID iD je jedinečný identifikátor vedca, ktorý
pomáha odlíšiť autorov s rovnakým menom
a naopak, prepojiť chybne uvedené meno autora
alebo jeho rôzne varianty so správnou entitou. Umožňuje vedcovi
sústrediť svoje publikácie na jedno miesto, a tým jednoduchšie
a efektívnejšie merať svoj vedecký dopad. Vďaka platforme ORCID si
môže vytvoriť webový profil a prepojiť svoju osobu s dôležitými
aspektmi vlastnej profesijnej kariéry (štúdium, zamestnanie,
publikácie, projekty a ďalšie).
Trvalý identifikátor zostáva autorovi navždy, aj keď zmení pracovisko,
zamestnávateľa, vednú disciplínu či meno. Zjednodušuje zdieľanie
profilu s ostatnými vedcami a zlepšuje možnosti jeho vyhľadania
v online prostredí. Výhodou ORCID iD je aj to, že je nezávislý od
producentov citačných databáz a ďalších nástrojov na hodnotenie
vedy, preto má všestranné použitie. Identifikátory Web of Science
(ResearcherID) a Scopus (AuthorID) dokonca unifikuje a prepája,
a v oboch databázach sa zobrazuje pri mene autora. ORCID iD už
vyžadujú mnohí vydavatelia a grantové agentúry.
Je dôležité, aby si autor profil udržiaval a priebežne ho napĺňal
aktuálnymi informáciami o nových publikáciách, projektoch a iných
aktivitách.
Vynikajúcou
pomôckou
pri
hromadnom vkladaní publikovaných prác je
možnosť importovať do ORCID profilu
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bibliografické záznamy nielen z databáz WoS a Scopus, ale aj
z databázy publikačnej činnosti UMB. Slúži na to citačný formát
BibTex, ktorý sa používa na výmenu textových dát medzi rôznymi
systémami. Na webovej stránke univerzitnej knižnice nájdete názorné
a jednoduché manuály, ktoré vás prevedú jednotlivými krokmi
https://www.library.umb.sk/publikacna-cinnost/orcid-id.html.
V prípade otázok sa obráťte na publikačnú poradkyňu Mgr. Zuzanu
Melegovú, e-mail zuzana.melegova@umb.sk, kl. 53 11.

