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Komu bli¿ej do Filadelfii?
Grzegorz Racki*
Celem funkcjonowania ka¿dego czasopisma naukowego jest wprowadzanie do obiegu wiedzy naukowej —
informacji w postaci koncepcji, rozwi¹zañ metodycznych,
wyników badañ itp. Czasopismo odnosi sukces, gdy
zamieszczane w nim prace s¹ twórczo wykorzystywane
przez innych naukowców. Periodyk funkcjonuje w œwiadomoœci uczonych poprzez powo³ywanie siê na prezentowane prace w kolejnych publikacjach. Wówczas spe³niona
jest jego podstawowa funkcja jako narzêdzia komunikacji w
nauce. Poziom badañ mo¿na wiêc w du¿ej mierze poœrednio
uto¿samiaæ ze sposobem rozpowszechniania ich wyników;
w czasach coraz wiêkszego zalewu informacj¹ okreœla to z
góry szanse na sukces w konkurencji „w zauwa¿aniu”
przez innych w œwiatowej spo³ecznoœci naukowej (competition for attention; Franck, 1999).
W przypadku badañ podstawowych uk³adem odniesienia przy wartoœciowaniu wyników badañ jest zawsze
nauka œwiatowa. Ze wzglêdu na regionalny i (lub) utylitarny aspekt czêœci nauk o Ziemi znaczna czêœæ publikacji
jest jednak skierowana do krajowych odbiorców wyników
badañ (por. Blair, 1992). Zachodzi zatem koniecznoœæ
odrêbnego analizowania periodyków w kategoriach efektywnoœci wymiany myœli naukowej na forum polskim oraz
œwiatowym. Precyzyjnym wskaŸnikiem zamierzanego
oddzia³ywania jest jêzyk. Wydawnictwa anglojêzyczne,
przewa¿nie z udzia³em autorów zagranicznych, przejawiaj¹ niew¹tpliwie ambicje miêdzynarodowe oraz powinny propagowaæ problemy i wyniki badañ o wymiarze
bardziej uniwersalnym, w przeciwieñstwie do czasopism
drukuj¹cych jedynie po polsku. Umiêdzynarodowienie
autorstwa prac bezpoœrednio wp³ywa na wiêksz¹ rolê czasopisma w œwiatowej nauce (np. Zitt & Bassecoulard,
1998).
Zgodnie z powy¿szym za³o¿eniem w 1997 r. przedstawi³em stan polskiego czasopiœmiennictwa geologicznego
w pierwszej po³owie lat 90. XX w. (Racki, 1997). Niniejszy artyku³ jest kontynuacj¹ tej tematyki, ale ograniczon¹
do statystyczno-porównawczej (bibliometrycznej) analizy
udzia³u w miêdzynarodowym obiegu informacji, mierzonym liczb¹ i rodzajem cytowañ w czo³owych czasopismach œwiatowych. Te statystyki cytowañ nie s¹ wolne od
b³êdów i bywaj¹ przedmiotem uzasadnionej krytyki przy
uproszczonym (= literalnym) ich przedstawianiu jako par
excellence mierniki jakoœci poziomu badañ (Seglen, 1997;
Garfield, 2000; Adams, 2002). Niemniej jednak indeksy
cytowañ filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej
(Institute for Scientific Information; ISI), zw³aszcza udostêpniona on-line baza Science Citation Index Expanded
(SCI Ex), dostarczaj¹ wartoœciowych danych do analizy
ró¿nych aspektów prac badawczych. W przypadku czasopism wynika to z faktu, i¿ odzwierciedlaj¹ one ocenê walorów informacyjnych mediów, dokonan¹ przez œwiatow¹
spo³ecznoœæ uczonych (por. Garfield, 1979, 2000; Marszakowa-Szajkiewicz, 1996; Franck, 1999). Nic dziwnego, ¿e
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powoli poziom czo³owych, polskich czasopism z krêgu
nauk o Ziemi zaczyna siê rozpatrywaæ wy³¹cznie pod k¹tem
notowañ miêdzynarodowych i szans na indeksowanie
w SCI Ex — wejœcia na tzw. listê filadelfijsk¹ (por. Wróblewski, 1998; Racki, 1999b, 2002). Wynika to przede
wszystkim z rygorów parametryzacji osi¹gniêæ naukowych, wprowadzonej przez Komitet Badañ Naukowych w
1999 r. Na podstawie siedmioletnich danych z SCI Ex (od
stycznia 1996 do koñca 2002 r.; wykaz cytowañ dostêpny
pod adresem http://kse.wnoz.us.edu.pl/) oceniono w niniejszym artykule szanse szeœciu czo³owych polskich periodyków dostania siê do tego elitarnego klubu czasopism
naukowych, jak te¿ uzyskania wyró¿nienia w postaci podwy¿szonej punktacji w systemie waloryzacji czasopism
KBN; pokrewne tytu³y zajmuj¹ce siê tematyk¹ czwartorzêdow¹ zosta³y przedstawione w tym kontekœcie w innej pracy, poœwiêconej wydawnictwom geograficznym (Racki,
2003b). Na wstêpie zaprezentowano jednak krótk¹ diagnozê bie¿¹cego stanu polskiego czasopiœmiennictwa geologicznego w porównaniu z 1995 r. oraz przypomniano
zakres indeksowania nauk geologicznych w SCI Ex.
Polskie czasopiœmiennictwo geologiczne Anno Domini 2002
Charakteryzuj¹c czasopiœmiennictwo geologiczne pierwszej po³owy lat 90. XX w. (Racki, 1997), podkreœla³em:
 W Polsce ma miejsce nadprodukcja wydawnictw
naukowych. Trudno mówiæ o wiêkszej konkurencji wœród
33 wegetuj¹cych periodyków, z których tylko 10 przekracza liczbê 20 prac rocznie.
 Redakcje niektórych czasopism anglojêzycznych o
minimalnym oddzia³ywaniu miêdzynarodowym mog³yby
w prosty sposób u³atwiæ ¿ycie autorom i czytelnikom, bez
wiêkszej straty dla spo³ecznoœci œwiatowej, przechodz¹c
na jêzyk polski.
 Wydawnictwa naukowe uczelni wy¿szych nale¿¹ do
najs³abszych ogniw polskiego rynku czasopism naukowych i zdaj¹ siê s³u¿yæ g³ównie polepszaniu iloœciowego
wizerunku dorobku publikuj¹cych w nich autorów.
Przyk³ad publikacji Uniwersytetu Œl¹skiego wskazuje, ¿e
du¿o wiêkszy ciê¿ar gatunkowy maj¹ serie monograficzne.
 Nie ma wydawnictwa ogólnopolskiego, w którym
mo¿na publikowaæ w jêzyku ojczystym przede wszystkim
obszerniejsze opracowania z rozbudowan¹ stron¹ dokumentacyjn¹, choæby rozprawy doktorskie i habilitacyjne.
Taka swego rodzaju gie³da mia³aby du¿e znaczenie, choæby tylko dla podniesienia poziomu doktoratów w Polsce i
wzajemnej informacji o tematyce prowadzonych badañ.
W ci¹gu minionych siedmiu lat wy¿ej zarysowana niekorzystna sytuacja generalnie nie uleg³a zmianie pomimo
zainicjowania dyskusji na temat czasopiœmiennictwa przez
Komitet Nauk Geologicznych PAN, a przede wszystkim
wprowadzenia przez KBN parametrycznego systemu oceny osi¹gniêæ naukowych, którego kluczowym elementem
jest klasyfikacja czasopism na podstawie ich cytowañ. Oficjalny wykaz czasopism specjalistycznych z 2002 r. obejmuje 2983 tytu³y (Za³¹cznik do Rozporz¹dzenia Ministra
Finansów, 2002), w tym wiêkszoœæ czasopism geologicz-
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nych ocenianych w 1997 r. Ponadto s¹ jeszcze wydawnictwa ci¹g³e, wówczas nie uwzglêdnione (Sprawozdania z
Posiedzeñ Naukowych Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz Geologos). Wprawdzie poda¿ mo¿liwoœci publikowania nie jest a¿ tak du¿a jak w przypadku zoologów
(1 tytu³ na 20 badaczy; Bielicki, 1998), ale z pewnoœci¹
trudno mówiæ o konkurencji i rosn¹cym poziomie krajowych publikacji, skoro wiele z czasopism anglojêzycznych
(patrz ni¿ej) kompletuje tomy latami... Nota bene, w Chinach ukazuj¹ siê tylko (?!) 4294 periodyki naukowe, a i
tak postuluje siê redukcjê ich liczby do 1/3 stanu obecnego (Ren i in., 1999).
Na zmiany wymuszone polityk¹ KBN trzeba chyba jeszcze poczekaæ, ale coœ zaczyna siê dziaæ na rynku wydawnictw lokalnych, w ogóle pomijanych w systemie parametrycznym. Ostatnio zosta³a podjêta inicjatywa wspólnego wydawnictwa uniwersyteckich wydzia³ów geologicznych. Mo¿e w jakimœ stopniu wype³ni ono lukê, gdy¿ bêdzie
wydawnictwem ogólnopolskim, w jêzyku polskim i czêœciowo o charakterze monograficznym. Takiej funkcji nie
pe³ni¹ Prace Pañstwowego Instytutu Geologicznego, choæby ze wzglêdu na swój zwi¹zek z konkretn¹ instytucj¹ i
ma³¹ renomê w œrodowisku akademickim.
Nauki geologiczne w bazach ISI
SCI Ex rozszerzony jest do 5900 starannie wyselekcjonowanych czasopism w zakresie nauk przyrodniczych i
technicznych (patrz http:/www.isinet.com). Jak ju¿ nieraz
przedstawia³em czytelnikom Przegl¹du Geologicznego,
nauki geologiczne s¹ w niewielkim stopniu reprezentowa-

ne w bazach ISI (np. Racki, 1999a), chocia¿ œcis³e zdefiniowanie ich zakresu pozostaje dyskusyjne (Klimley, 1993).
Jeœli za³o¿yæ, ¿e w sk³ad szeroko rozumianych nauk geologicznych w SCI Ex wchodzi 7 ró¿nej wielkoœci, czêœciowo
pokrywaj¹cych siê dyscyplin (kategorii) badawczych nauk
o Ziemi (Engineering, Geological; Geology; Geosciences,
Interdisciplinary; Geochemistry & Geophysics; Mineralogy; Mining & Mineral Processing oraz Paleontology;
tab. 1), to w sumie by³oby to 239 tytu³ów na 5748 zawartych w 2001 r. w JCR. S¹ jeszcze periodyki o ogólnie zbli¿onej tematyce w innych kategoriach (np. Geography,
Physical i Water Resources), ale pomimo sta³ego wzrostu
zakresu indeksowanej literatury liczba czasopism stricte
geologicznych nie przekracza 4% zbioru czasopism Ÿród³owych ISI.
Nie wszystkie specjalnoœci geologiczne s¹ jednakowo
reprezentowane w SCI Ex, co przyk³adowo przedstawiono
w tabeli 1. Determinuje to ró¿ne szanse uzyskania cytowañ
przez poszczególne periodyki w zale¿noœci od ich profilu
tematycznego i rzutuje na zró¿nicowanie wspó³czynników
wp³ywu IF (Blair, 1992; por. próba standaryzacji w: Marszakowa-Szajkiewicz, 1996). Problematyka geofizyczna
jest w tym wzglêdzie szczególnie uprzywilejowana, choæ
— rzecz jasna — nie uwzglêdniono czasopism ogólnogeologicznych, umieszczonych przez ISI przewa¿nie w Geosciences, Interdisciplinary. W zdecydowanie gorszej sytuacji s¹ „klasyczne” dziedziny — geologia z³o¿owa i
in¿ynierska, sedymentologia, petrologia czy paleontologia
systematyczna. Ka¿dy podzia³ jest jednak mniej lub bardziej sztuczny w dobie coraz wiêkszej interdyscyplinarno-

Tab. 1. Liczby czasopism i artyku³ów z dzia³ów i specjalnoœci nauk geologicznych zarejestrowanych w SCI Ex
(na podstawie Journal Citation Reports 2001)
Kategoria (dyscyplina)
i wybrane specjalnoœci*
Geosciences, Interdisciplinary
Badania czwartorzêdu
Hydrogeologia**

Liczba czasopism

Liczba artyku³ów

Najwy¿szy
(mediana) IF

116

10834

4,333 (0,938)

11

788

–

7

680

–

4656

7,944 (1,107)

Geochemistry & Geophysics

47

Geofizyka

32

Geochemia

12

1240

–

6

732

–

35

1603

3,055 (0,736)

7

249

–

24

1490

2,561 (0,692)

5

310

–

Tektonika i geologia strukturalna
Geology
Sedymentologia
Mineralogy
Petrologia
Geologia z³o¿owa i ekonomiczna

2257 + 3256***

–

7

261

–

Mining & Mineral Processing

19

1470

1,366 (0,329)

Paleontology

29

1298

3,177 (0,773)

Paleoekologia i paleoklimatologia

15

671

–

Paleontologia systematyczna

10

451

–

Engineering, Geological

17

959

0,794 (0,459)

*podzia³ umowny: czasopisma zaliczone do jednej specjalnoœci mog¹ byæ zaliczane przez ISI do ró¿nych kategorii —
umieszczano j¹ w tej zawieraj¹cej najwiêcej periodyków z tego zakresu tematycznego
** bez czasopism w³¹czonych wy³¹cznie do kategorii Water Resources
***dwa najwiêksze amerykañskie czasopisma geofizyczne (serie American Geophysical Union) s¹ zaliczone do kategorii
Geosciences, Interdisciplinary — 3256 prac (patrz tab. 2)
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Tab. 2. Dwanaœcie najwiêkszych czasopism z zakresu szeroko rozumianych nauk geologicznych, indeksowanych przez ISI
(por. Racki, 1999a) i ich wspó³czynniki wp³ywu IF

Tytu³ czasopisma

Liczba
artyku³ów
w 2001 r.

Kategoria naukowa ISI

IF 2001

Journal of Geophysical Research

2105

Geosciences, Interdisciplinary; Meteorology & Atmospheric Sciences

2,609

Geophysical Research Letters

1151

Geosciences, Interdisciplinary

2,516
0,462

Advances in Space Research

526

Geosciences, Interdisciplinary; Astronomy, Astrophysics

Journal of Nuclear Materials

525

Mining & Mineral Processing; Nuclear Science & Technology

1,366

Earth and Planetary Science Letters

355

Geochemistry & Geophysics

2,700

Geochimica et Cosmochimica Acta

313

Geochemistry & Geophysics

2,614

Geology

305

Geology

2,488

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

281

Geosciences, Interdisciplinary

1,605

Tectonophysics

243

Geochemistry & Geophysics

1,473

Geophysical Journal International

238

Geochemistry & Geophysics

1,366

Journal of Hydrology

218

Geosciences, Interdisciplinary; Water Resources

1,301

Chemical Geology

213

Geochemistry & Geophysics

2,532

œci badañ (por. najwiêksze czasopisma o na ogó³ wysokim
IF w tabeli 2).
Metodyka
Zakres oddzia³ywania periodyków naukowych zale¿y
zarówno od poruszanej tematyki, jak te¿ ukierunkowanych
dzia³añ wydawcy i zespo³u redakcyjnego. Dowodzi tego
historia umiêdzynarodowienia kwartalnika Acta Palaeontologica Polonica (APP), jedynego reprezentanta nauk geologicznych z Polski na liœcie filadelfijskiej, przedstawiona
na tych ³amach przez J. Dzika (1996). Manifestuje siê to
przede wszystkim w „profilu geograficznym” kolegium
redakcyjnego, a zw³aszcza zespo³u autorów, otwartoœci wydawnictwa oraz jêzyku (angielski, inny kongresowy czy
polski), jak te¿ w poziomie edytorskim, szacie graficznej,
wielkoœci nak³adu i prenumeraty, terminowoœci wydawania itd. Formalne parametry jakoœci edytorskiej czasopisma
naukowego s¹ zdefiniowane przez standardy ISO: abstrakty
i s³owa kluczowe, instrukcja dla autorów itd., a coraz wiêksze znaczenie ma rejestrowanie w miêdzynarodowych
bazach danych oraz strona internetowa (por. Martín-Sempere
i in., 2000). Wszystkie te elementy wyznaczaj¹ jedynie
potencjalne ramy oddzia³ywania czasopisma i zakresu jego
obecnoœci w œwiatowym obiegu informacji naukowej.
Ostatecznym sprawdzianem merytorycznej przydatnoœci
wydawnictwa jest zawsze sposób jego u¿ytkowania przez
czytelników jako narzêdzia komunikacji w nauce. Wykazano, i¿ istnieje istotny, statystyczny zwi¹zek miêdzy czêstoœci¹ u¿ytkowania czasopism w bibliotekach a ich uwzglêdnianiem w póŸniejszych publikacjach (Blecic, 1999). Nie
mo¿e byæ mowy o wartoœciowym i u¿ytecznym czasopiœmie w sytuacji, gdy zawarte w nim artyku³y s¹ systematycznie pomijane w literaturze, nawet jeœli na ten rodzaj
wykorzystania wydawnictwa — oprócz wartoœci poznawczych i oryginalnoœci publikacji — pewien wp³yw maj¹
inne czynniki, takie jak reputacja autorów oraz rynkowa
„widzialnoœæ” (visibility), presti¿ i dostêpnoœæ czasopisma
(Garfield, 1979, s. 148; Balaban, 1996). Dlatego przy ocenianiu literatury naukowej obiektywny test stanowi analiza
statystyczno-porównawcza cytowañ i tak to jest traktowa382

ne przy selekcji czasopism do listy filadelfijskiej. Wed³ug
zapewnieñ ISI, przy takich decyzjach d¹¿y siê do optymalnego wykorzystania wniosków z oceny jakoœciowej (dokonywanej przez kompetentnych recenzentów; peer review)
oraz iloœciowej (na podstawie wskaŸników bibliometrycznych), co staje siê w ogóle wymogiem wiarygodnoœci przy
wszelkich waloryzacjach w nauce (por. Abbott, 1996).
Spoœród wielu wskaŸników wyliczanych na podstawie
filadelfijskich indeksów cytowañ i podawanych w corocznie wydawanej, statystycznej bazie czasopism Ÿród³owych
ISI WskaŸniki Cytowañ Czasopism — Nauki Przyrodnicze (Journal of Citation Reports — Science; JCR) za najwa¿niejszy wskaŸnik uchodzi przeciêtna czêstotliwoœæ
cytowañ (wspó³czynnik wp³ywu — impact factor, IF).
Odzwierciedla on relacje miêdzy liczb¹ powo³añ na publikacje z danego czasopisma a liczb¹ publikacji w tym czasopiœmie (Garfield, 1979, 1990; Marszakowa-Szajkiewicz,
1996; Racki, 1997, 2000; Zitt & Bassecoulard, 1998). W ujêciu standardowym ISI, IF to œrednia czêstotliwoœæ cytowañ
rocznie jednej pracy og³oszonej w danym periodyku, wyliczana dla jego dwóch poprzednich roczników. Periodyk
zdobywa renomê zarówno ogólnie du¿¹ liczb¹, jak i wysokim tempem cytowañ („si³¹ przebicia”) przeciêtnego artyku³u (np. Fairchild, 2000; por. krytyczna dyskusja w Adams,
2002). IF s³u¿y ju¿ promocji czasopism na ich stronach
internetowych czy w gazetach oficyn wydawniczych,
takich jak SedAbstracts Elseviera. WskaŸniki cytowañ
okreœlaj¹, które z czasopism s¹ podstawowymi (core journals) dla danej dyscypliny i jaki jest zasiêg geograficzny
wp³ywu poszczególnych wydawnictw (lokalny, narodowy,
miêdzynarodowy) — pozwala to prognozowaæ prawdopodobieñstwo sukcesu pracy w œwiatowej nauce ju¿ w
momencie wyboru miejsca publikacji (Garfield, 2000;
Racki, 2002).
Tego typu ewaluacja literatury naukowej stanowi merytoryczny punkt wyjœcia do zró¿nicowanych ocen publikacji w parametrycznym systemie oceny jednostek badawczych, przyjêtym przez KBN (Wróblewski, 1998, 1999).
Dla polskich czasopism spoza listy filadelfijskiej, zgodnie
z regu³ami opracowanymi przez Zespó³ Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Œrodowiska KBN (P04),
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podstaw¹ wyró¿nienia by³ realny wspó³czynnik wp³ywu
(RIF), wyliczony tylko na podstawie zbioru cytowañ z baz
ISI (por. zredukowany IF w Racki, 1997). W œwietle
uprzednich doœwiadczeñ z przegl¹du literatury geologicznej, analizowanie standardowego wspó³czynnika wp³ywu
da³oby wyniki doœæ z³udne — niewiele cytowañ polskich
artyku³ów mieœci siê bowiem w dwuletnim oknie czasowym, opracowywanym przez ISI (cytowania impaktowe),
a IF oddawa³by w du¿ej mierze niezmiennoœæ tematyki i
zespo³u autorskiego w danym periodyku (Racki, 1997,
2003b). Zgodnie z zasadami ISI w wyliczeniach IF
uwzglêdnia siê bowiem wszystkie cytowania: obok
powo³añ „zewnêtrznych” w innych Ÿród³owych czasopismach ISI — równie¿ obecnoœæ w bibliografiach prac w
samym klasyfikowanym periodyku. Te swego rodzaju
samocytowania stanowi¹ zwykle od 10 do 20% zbioru
(Garfield, 1979, s. 149), ale sporadycznie mo¿e byæ ich i
znacznie wiêcej (do 50%; Racki, 1997, s. 164). O tyle
zatem realny IF jest mniejszy od standardowego IF wyliczanego przez ISI.
Zasady wyboru czasopism
Do analizy cytowañ wybrano 7 przoduj¹cych polskich
czasopism anglojêzycznych (tab. 3; por. Racki, 1997), choæ
i w nich w latach 1994–2001 zdarza³y siê sporadycznie teksty w innych jêzykach kongresowych, np. po niemiecku w
Bulletin of the Polish Academy of Sciences, a w Annales
Societatis Geologorum Poloniae (ASGP) i w Archiwum
Mineralogicznym — po polsku. Wszystkie te periodyki
maj¹ na ogó³ na bie¿¹co prowadzone strony internetowe
(z abstraktami artyku³ów) i s¹ rejestrowane w bazach bibliograficznych GeoRef i GEOBASE. Wiêkszoœæ z nich to
cenione tytu³y o szerokim zasiêgu i co najmniej 45-letniej
tradycji, które by³y brane pod uwagê w 2000 r. przez KBN
przy wyró¿nianiu polskich czasopism. Ostatecznie premiê
punktow¹ uzyska³y tylko Acta Geophysica Polonica.
Uwzglêdniono równie¿ Przegl¹d Geologiczny w celu
sprawdzenia zakresu wykorzystania wydawnictw polskojêzycznych.
Czasopismem o potencjalnym znaczeniu miêdzynarodowym by³ te¿ pó³rocznik Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego Mineralogia Polonica. Ukaza³ siê on po raz
ostatni w 1999 r. (patrz: http:/uranos.cto.us.edu.pl/~ptmin/
mp.htm). Na 2000 rok datowany jest ostatni tom Geologia

Sudetica — podobnie jak Studia Geologica Polonica,
czasopismo to publikowa³o wiele prac po polsku i nie
posiada³o witryny internetowej. Te i nie tylko te periodyki
borykaj¹ siê z du¿ymi k³opotami widocznymi w systematycznym niedotrzymywaniu terminów wydawniczych,
³¹czeniu numerów, a nawet w przejœciu z cyklu kwartalnego na pó³roczny (Bulletin of the Polish Academy of Sciences). W podobnej sytuacji by³o Archiwum Mineralogiczne,
które nie wychodzi³o w latach 1995–1997.
Natomiast trzy serie Acta oraz Geological Quarterly
wyraŸnie poprawi³y jakoœæ poligraficzn¹ i edytorsk¹;
zwiêkszaj¹ te¿ ostatnio swoj¹ objêtoœæ (por. tab. 5). S¹ one
wydawane bez opóŸnieñ, co jest warunkiem wstêpnym
rejestrowania przez ISI. W tym kontekœcie doœwiadczenia
APP wskazuj¹ jednak, ¿e ukazanie siê numeru w koñcówce
roku nie gwarantuje jego zarejestrowania w Filadelfii
przed pierwszym stycznia roku nastêpnego. K³opotliwe
okaza³o siê precyzyjne ustalenie, które numery czasopism
opublikowano w konkretnym roku, gdy¿ redakcje z regu³y
nie podaj¹ takich informacji. Bior¹c pod uwagê te dwa elementy oraz fakt analizowania wp³ywu polskich prac
wy³¹cznie na spo³ecznoœæ œwiatow¹, przy okreœlaniu rocznych zbiorów artyku³ów w tab. 4 do roku nastêpnego zaliczano numery z co najmniej ostatniego kwarta³u roku
poprzedzaj¹cego. Jest to wariant bardzo korzystny dla czasopism wydawanych terminowo (np. Geological Quarterly i
Przegl¹d Geologiczny), zwiêkszaj¹cy prawdopodobieñstwo
uzyskania cytowañ impaktowych.
Cytowania wyszukiwano na podstawie tytu³u czasopisma — d³ugie i (lub) polskie nazwy, o trudnym do przewidzenia zapisie w formie skróconej i zwiêkszonej mo¿liwoœci b³êdów przy okazji rejestrowania przez ISI (patrz Blair,
1992) s¹ szczególnie nara¿one na nieznalezienie niektórych cytowañ (por. Kotiaho, 1999). „Liczby publikacji”
obejmuj¹ przede wszystkim artyku³y naukowe i komunikaty, ale te¿ artyku³y polemiczne i informacyjne, ale nie
recenzje, wywiady, noty biograficzne, notatki i kroniki.
W przypadku Przegl¹du Geologicznego wybór ten by³ jednak niekiedy przedmiotem subiektywnej decyzji.
Wyniki
Jak wskazywa³y dane o cytowaniach z lat 1991–1995,
tylko Acta Palaeontologica Polonica mia³y wówczas
wzglêdnie dobre notowania miêdzynarodowe i szanse na

Tab. 3. Ogólna charakterystyka polskich czasopism geologicznych
Tytu³ czasopisma
(liczba wydañ w roku)

Wydawca
(rok za³o¿enia)

Redaktor
naczelny

Adres witryny

Acta Palaeontologica Polonica (4) Instytut Paleobiologii PAN (1956)

Z. Kielan-Jaworowska www.paleo.pan.pl/acta/acta.htm

Acta Geologica Polonica (4)

Komitet Nauk Geologicznych PAN (1950)

I. Walaszczyk

www.geo.uw.edu.pl/agp

Geological Quarterly (4)

Pañstwowy Instytut Geologiczny (1957)

M. Narkiewicz

www.pgi.waw.pl/
geological_quarterly/index.php

Annales Societatis Geologorum
Poloniae (4)

Polskie Towarzystwo Geologiczne (1924)

W. Zuchiewicz

www2.uj.edu.pl/ING/
ASGP/index.html

Bulletin of the Polish Academy of
Sciences — Earth Sciences (2)

Polska Akademia Nauk (1953)

K. Birkenmajer

www.pan.pl/
bulletin/EARTH/bullearth.htm

Acta Geophysica Polonica (4)

Komitet i Instytut Geofizyki PAN (1953)

R. Teisseyre

www.igf.edu.pl/acta/index.html

Archiwum Mineralogiczne (2)

Komitet Nauk Mineralogicznych PAN (1925)

M. Borkowska

www.geo.uw.edu.pl/AM/
index_arch.htm

Przegl¹d Geologiczny (12)

Minister Œrodowiska (1953)

W. Mizerski

www.pgi.waw.pl/start.html
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spe³nienie wymogów ISI (Racki, 1997). I rzeczywiœcie, ten
kwartalnik Instytutu Paleobiologii PAN jest na liœcie filadelfijskiej od 1996 r. Jego oficjalny IF doszed³ w 2001 r. do
0,952 (a wyliczony obecnie RIF — do 0,596), co daje mu w
tym rankingu 10 pozycjê wœród 29 czasopism paleontologicznych ISI, wyznaczaj¹c poprzeczkê dla innych polskich
wydawnictw o ambicjach miêdzynarodowych. Z drugiej
strony, parametry bibliometryczne Przegl¹du Geologicznego stanowi¹ dolny próg dla czasopism anglojêzycznych.
W kategoriach umiêdzynarodowienia (tab. 4) i realnego IF (tab. 5) APP osi¹gnê³y wysoki i wzglêdnie ustabilizowany poziom. Nawet w „najchudszym” 1998 r.
przekroczy³y one poziom 0,25 RIF, co uda³o siê tylko 7
razy dwóm konkurentom krajowym w ci¹gu 7 lat. Uœredniony RIF za lata 1996–2002 wyniós³ 0,455 i o 70% przewy¿sza drugie w rankingu Acta Geologica Polonica

(0,271). Wiêkszoœæ artyku³ów APP powstaje za granic¹ lub
we wspó³pracy miêdzynarodowej, co rzutuje z kolei na
fakt, i¿ blisko 90% cytowañ dokonuj¹ badacze zagraniczni.
Czasopismo to zbiera efekty umiêdzynarodowienia ju¿ od
pocz¹tku lat 90. XX w. (Dzik, 1996), staj¹c siê przedmiotem marzeñ dla badaczy z krajów wschodniej i œrodkowej
Europy — ta wzmo¿ona konkurencja pozwala dokonywaæ
surowej selekcji nadsy³anych prac i odrzucaæ prawie
po³owê z nich. Potwierdza siê dobitnie regu³a, i¿ zakres
obecnoœci autorów zagranicznych w czasopiœmie polskim
(ich „si³a przyci¹gania”) okreœla szanse na wzrost RIF (ryc.
1). Na przyk³ad takim wa¿nym Ÿród³em cytowañ dla Acta
Geophysica Polonica s¹ prace P. Varotsosa z Uniwersytetu
w Atenach.
W grupie czasopism z najwiêkszymi szansami dostania siê na listê filadelfijsk¹ znalaz³y siê 3 tytu³y (ryc. 2A).

Tab. 4. Charakterystyka polskich czasopism geologicznych pod wzglêdem ich wielkoœci, cytowalnoœci i umiêdzynarodowienia
autorstwa w latach 1996–2002
Tomy (numery)
1996–2002

Tytu³ czasopisma

Artyku³y/rok
1996–2002

WskaŸnik
WM
Cytowania/rok
umiêdzynarodowienia
1996–2002
2000–2002/1996–1998
WM*

Acta Palaeontologica Polonica

40 (3–4) – 47 (3)

27,4

20,9

57,8

1,16

Acta Geologica Polonica

45 (3–4) – 52 (3)

18,4

8,6

50,8

1,03

39 (4) – 46 (3)

38,4

4,0

12,6

2,59

Geological Quarterly
Annales Societatis Geologorum Poloniae

65 (1–4) – 72 (2)

15,1

5,0

16,5

1,02

Bulletin of the Polish Academy of
Sciences — Earth Sciences

43 (3) – 50 (1)

16,7

2,3

6,0

1,85

Acta Geophysica Polonica

43 (4) – 50 (3)

30,3

9,4

44,9

1,05

Archiwum Mineralogiczne

49 (2) – 53 (1–2)

14,6

1,3

9,1

1

Przegl¹d Geologiczny

41 (10) – 50 (9)

150,5

15,6

–

–

*% udzia³ autorów zagranicznych — artyku³y wspólne autorów zagranicznych i polskich liczone jako 0,5

Tab. 5. Realny wspó³czynnik wp³ywu (real impact factor; RIF) polskich czasopism geologicznych w latach 1996–2002
(por. zredukowany IF w tab. 6; Racki, 1997) i umiêdzynarodowienie ich cytowañ; podstaw¹ rankingu czasopism anglojêzycznych jest uœredniony RIF 1996–2002
RIF 1996
cytowania/
publikacje*

RIF 1997
cytowania/
publikacje

RIF 1998
cytowania/
publikacje

RIF 1999
cytowania/
publikacje

RIF 2000
cytowania/
publikacje

RIF 2001
cytowania/
publikacje

RIF 2002
cytowania/
publikacje

Acta
Palaeontologica
Polonica

0,568
21/37

0,484
15/31

0,256
10/39

0,383
18/47

0,438
21/48

0,654
34/52

0,478
32/67

0,455
146/321

83,9

1

Acta Geologica
Polonica

0,286
8/28

0,261
6/23

0,167
3/18

0,346
9/26

0,098
4/41

0,362
17/47

0,283
13/46

0,262
60/229

85,5

2

Annales
Societatis
Geologorum
Poloniae

0,167
3/18

0,292
7/24

0,070
3/43

0,500
21/42

0,190
4/21

0,125
3/24

0,063
2/32

0,211
43/204

37,2

3

Acta Geophysica
Polonica

0,071
4/56

0
0/52

0,220
11/50

0,207
12/58

0,246
15/61

0,148
9/61

0,238
15/63

0,165
66/401

67,7

4

Geological
Quarterly

0,025
2/79

0,188
13/69

0,016
1/64

0,106
7/66

0,024
2/83

0,172
16/93

0,129
11/85

0,096
52/544

36,6

5

Archiwum
Mineralogiczne

0,037
1/27

0
0/11

0
0/0

0,056
1/18

0,148
4/27

0,143
2/14

0,200
1/5

0,088
9/102

44,4

6

Bulletin of the
Polish Academy
of Sciences —
Earth Sciences

0,045
2/44

0,135
7/52

0,088
3/34

0,048
2/42

0
0/42

0,067
2/30

0
0/28

0,059
16/272

12,5

Przegl¹d
Geologiczny

0,022
6/278

0,046
14/303

0,027
9/330

0,114
37/325

0,046
14/305

0,059
17/286

0,042
12/288

0,052
109/2115

20,2

Lp.

Czasopismo

RIF
uœredniony
1996–2002**

% cytowañ
zagranicznych***

*stosunek liczby cytowañ w SCI Ex, uzyskanych w roku x przez publikacje z dwóch lat poprzedzaj¹cych (x–1 i x–2; tzw. cytowania impaktowe),
do ca³kowitej liczby publikacji z lat x–1 i x–2; w przypadku APP samocytowania s¹ odjête
**stosunek liczby cytowañ impaktowych do liczby artyku³ów branych do kalkulacji RIF w poszczególnych latach
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wspó³czynnik korelacji
correlation coefficient
r = 0,84
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% internalisation index of article authors
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% cytowañ zagranicznych
% of foreign citations

100
80

geologicznych w bazach ISI, wyprzedzaj¹c bardziej specjalistyczne polskie czasopismo z krêgu paleontologii.
Jeszcze wiêkszy wp³yw specjalnych wydañ i udzia³u w
nich polskich autorów ma miejsce w przypadku II ligi nieregularnie ukazuj¹cych siê polskich wydawnictw geologicznych (jak te¿ periodyków geograficznych; Racki,
2003b). Polscy autorzy mog¹ im dostarczaæ prawie 90%
cytowañ, a wysoki RIF bywa jednorazowym wyczynem.
Doskona³y przyk³ad stanowi Geologia Sudetica, która
trzykrotnie w ostatnich siedmiu latach zanotowa³a zerowy
RIF, ale w 1997 r. wskaŸnik ten wyniós³ niespodziewanie a¿
0,75. Ten „rekord” wynika z trzech cytowañ w tematycznym
numerze Geological Magazine (projekt EUROPROBE) do
czterech prac z lat 1995–1996. Uœredniony RIF 1996–2002
ma w tej sytuacji li tylko wartoœæ statystyczn¹: dla Studia
0,7
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real impact factor

realny wspó³czynnik wp³ywu
real impact factor

0,5

Ryc. 1. Realny IF a umiêdzynarodowienie polskich czasopism
geologicznych (patrz tab. 4–5)

0,4

Acta Geologica
Polonica

0,3
0,2

Acta Geophysica
Polonica

0,1
Annales Societatis
Geologorum Poloniae

0
1996
0,20

1997

1998
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B
Archiwum
Mineralogiczne

realny wspó³czynnik wp³ywu
real impact factor

Wœród nich przoduj¹ pod ka¿dym wzglêdem Acta Geologica Polonica (por. Racki, 2000), podczas gdy ASGP i Acta
Geophysica Polonica wykazuj¹ odmienny trend zmian,
wskazuj¹cy na kryzys kwartalnika PTG, manifestuj¹cy siê
nadto zaburzeniami cyklicznoœci wydawniczej. Kwartalnik Instytutu Geofizyki PAN ma te¿ wyraŸnie lepsze parametry umiêdzynarodowienia. Pozosta³e trzy czasopisma
osi¹gnê³y wspó³czynnik wp³ywu poni¿ej 0,1, a zdarza³y siê
im (i to nie tylko im) wpadki z zerowym (lub niemal zerowym) RIF w niektórych latach (ryc. 2B). Praktycznie nie
ró¿ni¹ siê one rol¹ w œwiatowym transferze wiedzy od
Przegl¹du Geologicznego mimo ich anglojêzycznego charakteru... Trzeba pamiêtaæ przy tym, ¿e przy wyliczaniu
wspó³czynnika wp³ywu tego popularnego miesiêcznika
uwzglêdniano wszystkie artyku³y (nie tylko doniesienia
naukowe; patrz wy¿ej), co zmniejszy³o RIF o co najmniej
20%. O skali wp³ywu œwiadczy najlepiej fakt, ¿e Przegl¹d
Geologiczny zosta³ wyprzedzony pod wzglêdem liczby
cytowañ (109) jedynie przez APP (146). Nale¿y nadto podkreœliæ znaczny postêp Archiwum Mineralogicznego i Geological Quarterly w ostatnich latach, startuj¹cych jednak z
niskiego poziomu (Racki, 1997).
Na czêsto skokowe zmiany RIF z roku na rok wp³yw
ma przede wszystkim zawartoœæ roczników cytowanych —
prawdziwie miêdzynarodowe tomy pokonferencyjne czy
te¿ poœwiêcone zas³u¿onym badaczom mog¹ dawaæ
„wystrza³owe” efekty. Dowodem niech bêdzie d³ugo nie
pokonany rezultat APP z 1996 r. (0,568), osi¹gniê ty dziêki hito wym arty ku³om ze spe cjalne go nume ru ku czci
A. Hoffmana. Podobny jednorazowy efekt przyniós³ numer
ASGP poœwiêcony pamiêci S. Gerocha z 1997 r. Równie¿
ekspansja polskich autorów na ³amy czasopism z listy filadelfijskiej (por. Racki, 2003a) mo¿e dawaæ identyczne
wyniki. Dodatnia anomalia RIF ASGP oraz Przegl¹du
Geologicznego w 1999 r. jest spowodowana seri¹ dziewiêciu artyku³ów geologów krakowskich w Geologica Carpathica. Ten s³owacki periodyk jest zreszt¹ zdecydowanie
najwiêkszym dostawc¹ cytowañ dla polskich czasopism

0,5
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PAS - Earth Sciences
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Ryc. 2. Realny IF polskich czasopism geologicznych w latach
1996–2002 (tab. 5)

Geologica Polonica osi¹ga wprawdzie poziom zbli¿ony do
Acta Geophysica Polonica (0,144), ale dla Geologia Sudetica i Mineralogia Polonica schodzi ju¿ poni¿ej 0,1 (odpowiednio: 0,095 i 0,047).
Dyskusja
Uzyskiwanie cytowañ, zw³aszcza impaktowych, przez
tytu³y spoza wykazu ISI staje siê coraz trudniejsze. S¹ one
traktowa ne jako nie warte uwa gi „t³o” nauki œwia to wej,
a umieszczenie w nich pracy równa siê skazaniu jej na
zapomnienie. By przerwaæ to b³êdne ko³o, Balaban (1996)
proponuje nawet wspó³czynnik normalizacji wartoœci
cytowania, odwrotnie proporcjonalny do IF czasopisma
publikuj¹cego cytowan¹ pracê. Jednak nawet i w ni¿ej
notowanych czasopismach Ÿród³owych ISI, ponad po³owa
prac geologicznych pozostaje niezauwa¿ona przez kilka
pocz¹tkowych lat.
Jak ju¿ wspomnia³em, czasopisma geologiczne zosta³y
surowo potraktowane przez Zespó³ P04 KBN. Z
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porównania tabel 5. i 6. wynika jednak jasno, ¿e by³o to
wynikiem przeprowadzenia oceny w 2000 r., wyj¹tkowo
niefortunnym dla wiêkszoœci tych periodyków pod wzglêdem liczby cytowañ impaktowych, a jednoczeœnie z bardzo
wysokim najni¿szym niezerowym IF (= pro go wym IF w
tab. 6) w kategorii ISI Geology (0,242). Przy dalszym stosowaniu tego kryterium wyró¿niania polskich wydawnictw zasadnicz¹ spraw¹ staje siê w³aœnie ustabilizowanie
wzglêdnie wysokiego RIF — a to nie jest spraw¹ ³atw¹
(patrz ryc. 2). Realne szanse na uzyskanie premii punktowej KBN maj¹ przede wszystkim Acta Geologica Polonica. Du¿¹ rolê odgrywa jednak wyznaczenie specjalnoœci
czasopisma — przynajmniej Geological Quarterly i ASGP
powinny byæ zaliczone do obszernej dziedziny Geosciences, Interdisciplinary (119 czasopism), gdzie IF progowy
jest zawsze kilkakrotnie ni¿szy ni¿ w mniejszych dyscyplinach z zakresu nauk o Ziemi (tab. 6). K³opotów z
utrzymaniem wyró¿nienia KBN nie powinny te¿ mieæ
Acta Geophysica Polonica, których RIF 2002 wyniós³
0,238, przy obecnym progu na poziomie 0,132.
Trudno natomiast byæ wielkim optymist¹ przy ocenie
szans uzyskania nominacji do indeksów cytowañ ISI —
nawet jeœli ewidentna jest generalna poprawa parametrów
bibliometrycznych polskich czasopism — równie¿ w stosunku do szeregu tytu³ów z listy filadelfijskiej (por. Racki
1997, 1999a, 2000). Przes³ank¹ niech jednak bêdzie zbyt
wolno zmniejszaj¹cy siê dystans dziel¹cy krajow¹ czo³ówkê
od naszego reprezentanta w SCI Ex (APP), a z drugiej strony — odniesienie do RIF Przegl¹du Geologicznego. A
zatem ambicje wejœcia na listê filadelfijsk¹, ujawniane
przez redakcje wiêkszoœci ocenianych czasopism, s¹ na
razie generalnie nieuzasadnione. Byæ mo¿e rokowania
poprawi¹ siê w niedalekiej przysz³oœci przy utrzymaniu
korzystnego trendu zmian w przypadku dwóch pozosta³ych serii Acta. Takim wyznacznikiem œwiatowych aspi-

racji powinno byæ regularne, wyraŸne przekraczenie poziomu IF definiuj¹cego III kategoriê KBN, a wiêc rzêdu
0,4–0,5 (patrz tab. 6), pamiêtaj¹c, ¿e w wielkoœci tego wskaŸnika mieœci siê zwykle 10–20% samocytowañ czasopisma
indeksowanego przez ISI. Jest to szczególnie ambitne
wyzwanie dla kwartalnika geofizycznego, ale wyprzedzenie 1/4 tytu³ów z danej specjalnoœci jest powa¿nym argumentem dla ISI.
Warto te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e w SCI Ex zaczêto
ostatnio uwzglêdniaæ kwartalnik Instytutu Oceanologii PAN
Oceanologia, mimo i¿ jego wskaŸniki cytowañ wcale nie
odbiegaj¹ od wskaŸników innych polskich czasopism geologicznych (RIF 2002 wyniós³ 0,136). A zatem, szanse na
listê filadelfijsk¹ mog¹ siê wydawaæ bardziej realne ni¿ to
przedstawiono powy¿ej. Decyduj¹c¹ rolê odgrywa chyba
profil tematyczny: w Oceanologii przewa¿aj¹ „noœne” problemy ekologiczno-biogeochemiczne i œrodowiskowe
obszaru ba³tyckiego i arktycznego; od 2000 r. ISI rejestruje
te¿ Polish Journal of Environmental Studies. Klucz do sukcesu czasopisma geologicznego to nie tylko terminowa
„produkcja” na wysokim poziomie, ale te¿ ukierunkowanie publikacji na mniej tradycyjne, bardziej globalne
zagadnienia, choæby z krêgu ma³o dot¹d u nas eksponowanej geologii œrodowiskowej. Z moich doœwiadczeñ wynika ponadto, ¿e recenzowanie ma zbyt czêsto tylko formalne
znaczenie (nawet w Przegl¹dzie Geologicznym!), co wci¹¿
umo¿liwia publikowanie artyku³ów reprezentuj¹cych kompromituj¹cy poziom. A zatem: broñmy polskie czasopisma
geologiczne przed „bylejakoœci¹” — wy³¹cznie w tym sensie przy³¹czam siê do apelu K. Klimas (2003). Nie podzielam natomiast wielu szcz egó³owych pro po zycji autorki,
a w szczególnoœci tezy o wy¿szoœci wspó³pracy w obrêbie
oœrodka krajowego nad kooperacj¹ miêdzynarodow¹...
Warto te¿ zadbaæ o regularne indeksowanie w œwiatowych bazach bibliograficznych (zw³aszcza w amerykañ-

Tab. 6. Realny IF progowy (sensu KBN; RIFpr) dla czasopism z wybranych specjalnoœci geologicznych oraz przyk³adowe
wspó³czynniki wp³ywu IF czasopism z listy filadelfijskiej w 2001 r. — czasopisma ostatniego na liœcie z III kategorii KBN
(wyprzedzaj¹cego 25% czasopism z danej dziedziny ISI) oraz czasopisma z najni¿szym niezerowym IF
Kategoria ISI
Geology

RIFpr* 1996

RIFpr 1997

RIFpr 1998

RIFpr 1999

RIFpr 2000

RIFpr 2001

0,067

0,011

0,034

0,025

0,242

0,167

Geosciences

0,067

0,026

0,009

0,027

0,042

0,035

Paleontology

0,375

0,061

0,023

0,110

0,378

0,139

Geochemistry & Geophysics

0,118

0,239

0,103

0,097

0,132

Pozycja w rankingu IF
w JCR 2001

0,094
Kategoria ISI
Czasopismo
Geology

IF 2001

27

Newsletters on Stratigraphy

0,400

35

Carbonates and Evaporites

0,167

87

Geosciences, Interdyscyplinary
Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering

0,517

Journal of Petroleum Technology

0,035

115

Geochemistry & Geophysics
35

Surveys in Geophysics

47

Journal of Seismic Exploration

0,553
0,132
Paleontology

22

Micropaleontology

29

Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie — Monatshefte

0,472
0,139

Mineralogy
18

Minerals Engineering

0,430

23

Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy Section C — Mineral Processing

0,125

*realny IF progowy: kryterium wyró¿nienia — wg zespo³u P04 KBN (piêæ zamiast trzech punktów parametrycznych) — polskiego czasopisma
spoza listy filadelfijskiej, je¿eli wyliczony dla niego realny IF nie bêdzie mniejszy ni¿ najni¿szy niezerowy IF podawany na liœcie filadelfijskiej
dla danej dziedziny, dyscypliny lub specjalnoœci
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skim GeoRef-ie) oraz promocjê w Internecie — uatrakcyjniaj¹c graficznie i rozbudowuj¹c witrynê, a ponadto oferuj¹c darmowy dostêp do pe³nych tekstów artyku³ów.
Przyk³adem godnym naœladowania pod tym wzglêdem
mo¿e byæ Polish Polar Research (http://polish.polar.pan.pl).

Krytyczny przegl¹d i uwagi doc. dr. hab. Marka Lewandowskiego i prof. dr. hab. Jerzego Dzika znacznie udoskonali³y pierwotn¹ wersjê artyku³u.
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1. Mimo niew¹tpliwej renomy miêdzynarodowej Acta
Palaeontologica Polonica (II kategoria czasopism KBN w
2001 r.), kolejne polskie periodyki nie maj¹ raczej szans
dostania siê na listê filadelfijsk¹ w najbli¿szej przysz³oœci.
Najlepiej trzeba oceniæ perspektywy Acta Geophysica
Polonica i Acta Geologica Polonica. Ich akcje miêdzynarodowe id¹ stopniowo w górê, podczas gdy tak zas³u¿one
tytu³y jak Annales Societatis Geologorum Poloniae oraz
indeksowana niegdyœ przez ISI seria nauk o Ziemi Bulletin
of the Polish Academy of Sciences prze¿ywaj¹ wyraŸny
kryzys (ryc. 2). Wiêkszoœæ polskich periodyków anglojêzycznych wywiera jednak wp³yw na naukê œwiatow¹ w
stopniu marginalnym i mniej lub bardziej zbli¿onym do
Przegl¹du Geologicznego. Znacznie lepiej przedstawiaj¹
siê mo¿liwoœci wyró¿niania tych czasopism w systemie
oceny parametrycznej KBN.
2. Aby zmniejszyæ dystans dziel¹cy polskie periodyki
geologiczne od g³ównego nurtu œwiatowych nauk o Ziemi,
potrzebna jest koordynacja dzia³añ w celu progresywnego
umiêdzynarodowienia i konsolidacji rynku wydawniczego. Polskie Towarzystwo Geologiczne i (lub) komitety
naukowe Wydzia³u VII PAN powinny staæ siê forum do
szukania rozwi¹zañ tych trudnych — ze wzglêdu na bariery instytucjonalne — spraw czasopiœmiennictwa, których
znaczenie dla wzrostu rangi geologii w nauce polskiej jest
bardzo istotne, zw³aszcza w dobie reformowania KBN.
A tego typu owocna dyskusja na temat zaostrzenia
kryteriów oceny i dotowania czasopism mia³a ju¿ miejsce
w 1997 r. w PAN w gronie przedstawicieli nauk biologicznych (patrz Bielicki, 1998).
3. Poprawa wskaŸników cytowañ czasopism idzie w
parze z wyraŸnym wzrostem aktywnoœci publikacyjnej
polskich geologów na forum miêdzynarodowym (podwojenie „produkcji” rejestrowanej w SCI Ex w koñcu lat 90.
XX w.; Racki, 2003a), co jest przynajmniej czêœciowo
efektem stymuluj¹cej polityki KBN. Podkreœliæ te¿ nale¿y
podniesienie poziomu strony edytorskiej i poligraficznej,
zw³aszcza wydawnictw PAN. Rokuje to dobrze na przysz³oœæ, ale pod warunkiem ograniczenia liczby periodyków
publikuj¹cych prace geologiczne. W tym wzglêdzie polityka Ministerstwa Nauki nie powinna pozostawiaæ ¿adnych
z³udzeñ. Jedynie zwiêkszona konkurencja wœród autorów
krajowych i wytrwa³a promocja w Internecie oraz —
poœrednio — za granic¹, przy okazji publikowania w klasowych periodykach, otworz¹ drogê do elitarnej listy filadelfijskiej.
4. Podstawowym, generalnym warunkiem poprawienia
reputacji polskich czasopism i ich efektywnoœci w œwiatowym transferze wiedzy pozostaje jednak ci¹g³e podwy¿szenie poziomu badañ oraz choæby czêœciowe ich
przeprofilowanie na mniej tradycyjne i lokalne zagadnienia. Jak wskazuj¹ za³o¿enia polityki naukowej pañstwa
(patrz: www.kbn.gov.pl) i VI Program Ramowy Unii Europejskiej, przysz³oœæ nauk geologicznych to przede wszystkim interdyscyplinarne badania z zakresu szeroko rozumianej
tematyki geologiczno-œrodowiskowej.
***
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