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Na świecie wydawana jest olbrzymia, wielomilio-
nowa liczbaperiodykóq zktórych ok. 500 tysięcyjest
nośnikiem czy przekaźnikiem informacji mających
wartość poznawczą, Określić je można jako nauko-
wę. Liczba tych czasopism stale się przy tym zwięk-
sza, aprzykładowo mozna podać, że napoczątku XX
wieku było ich jedynie ok. 10 tysięcy. Stąd też orien-
tacja o stanie wtedzy w określonej gałęzi nauki czy
zawodu, a zwłaszcza o nowych po stęp ach naukowych,
staje się coraz większym problemem. Obecnie, wobec
powodzi informacyjnej, nie jest wprost mozliwe roz-
poznanie co jest rzeczywiście nowe i oryginalne,bez
odpowiednich postępowań instrumentalnych oraz po-
wołanych i pracujących dla tych celów instytucji.

Organizowani e takie go systemu r ozp o częto w l atach
SO-tych w USA. W 1958 r. Eugene Garfield założył w
Filadelfi i, za p oży czone 5 00 USD, Instytut Informacj i
Naukowej (Institute for Scientific Information - ISI) i
r ozp o czS publ ikowanie spi sów treści ówcześnie wy-
dawanych i przez siebie wyselekcjonowanych czaso-
pism. Wydawnictwu nadano nazwę,, C ulTent C ontents"
(nazwa została opatentowana) i w pierwszym wyda-
niu znalazły się nauki chemiczne, fatmako-m edyczne
i biologiczne (,,Current Contents of Chemical, Phar-
maco-Medical & Life Sciences"). Setwisem objęto po-
czątkowo 2 00 czasopi srn, a pietw szę e gzemplarze w y -
dawnictwa ltczyły jedynte 3ż strony.

Wydawnictwo znalazŁo dobry odbiór, co wynikało
zwyraźnej jego potrzeby. Stąd też rozszerzono jego
zakres o inne dziedziny wiedzy, wydając wraz z cza-
sem szereg nowych edycji. W 1961 r. objęto serwisem
613 czasopism, w 1967 r. - 1800, aw 7977 r. aż 5
tysięcy periodyków o sumarycznej objętości ok. 1000
stron. W zr astała równo c z e ś nie liczb a zatrudnione go
personelu, który profesjonalnie zajmowaŁ się przygo-
towaniem, zrożnicowanego wraz z czasęm kierunko-

wo i merytorycznie, materiału informacyjnego. W
1998 r. obchodził ISI40-1ecie swego istnienia, zatrud-
niając 800 osób personelu i mając swe biura w 7 Wa-
jach świata. Indeksowaniem objęto ponad 8 tysięcypo-
zycli czasopiśmienniczych, wydawanych w 35 języ-
kach. W 1988 r. ISI lozpoczął wydawanie materiałów
informacyjnych nie tylko w formie drukowanej, ale i
w zapisie elektronicznym. Obecna subskrypcja (infor-
macje sąpłatne) obejmuje w 34oń materiały drukowa-
ne, a w 660ń ęIęktroniczne.

Institute for Scientific Information jest obecnie do-
skonale funkcj onuj ącą instytucj ą informacj i naukowej ,

wydającąjako produkty swej działalności: listy anali-
zowanych czasopism i książek w zakresie określonej
gałęzi nauki czy zawodu, siedem ukierunkowanych
edycj i,,CutTent Contents ", specj aI istyc zne prze g|ądy
piśmiennictwa dla czterech (ak dotąd) kierunków, tzw
,,Focus On: Molecular Medicine, Psychopharanaco-
logy, Sporls Science & Medicine" oraz,,Veterinary
Science & Medicine".

Oprocz ISI istnieją także i inne wydawnictwa o
podobnym charakterze, takie jak ,,Biological Abs-
tracts", ,,Food Science and Technology Abstracts",
,,Index Medicus", ,,Index Veterinarius", ,,Revue ofMe-
dical and Veterinary Mycology" czy,,Fishlit" itp, ISI
zdobyło sobie jednak największą populamość i użyt-
kowo ś ć, nieki e dy nawet, j ak można sądzić, pr ze c enia-
ną. Instytucj a ta stała się bowiem centrum referencyj -
nym czasopism i publikacji, a w konsekwencji takZe i
placówek naukowych oraz ich pracowników .

Wyraźne zainteresowanie, a moze nawet fascyna-
cję wydawnictwami i ocenami ISI obserwować moż-
na ostatnio w Polsce. Zaznacza się przy tym tendencja
oceny wartości czasopism i zamięszczonych w nich
publikacji na podstawie rankingu stosowanego przęz
ISI. Ogłoszenie przy tym pracy w języku angielskim,
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Prowadzęnie nowoczesnych badań naukowych, a
takżę r ęfęrowani e ich wyników wymagałoby ob e cnie
studiowania wielu czasopism. Przy tak wielkiej licz-
bie aktualnie wydawanych i do tego w ńżnych języ-

wyniku wnikliwej analizy literafury naukowej, ze nowe
i odkrywcze informacje w ramach określonej gałęzt
nauki czy kierunku zawodowego, przekazywane są
przęz stosunkowo niewielką liczbę czasopism. Okre-
ślił tę liczbę w skali światowej na ok. 1000 periody-
ków, przy czym częśc z nich może mięć znaczęnię
równteż dla innego problemu naukowego, objętego
podobną Iiczbączasopism. Ta grupa czasopism prze-
kazy w ac ma aż ok. 9 5 

oń najb ar dziej w ar1o ś c i ow ej wi e -

dzy dla potrzeb konkretnej dyscypliny. Pozostałe, a

Iiczne periodyki, są natomiast nośnikami naukowej
informacji o mniejszej wadzę merytorycznej, a więk-
szośc z nich jedynie ,,powiela" wtedzę z tej czołowej
grupy czasoplsm,- Kierując się tymi wskazaniami ISI przyjął zapod-
stawę selekcji większą nawet liczbę, gdyż ok. 2000
czasopism dla określonej gałęzi wiedzy. Lista ta, na-
zwanaMaster Journal List, znanaw Polsce jako Lista
Filadelfijska, zawlera dla wszystkich gaŁęzi nauki,
według aktualnego stanu z 1999 r. - 8489 czasopism.
Z pokkich periodyków weterynaryjnych znajdują się
na tej liście tylko ,,Medycyna Weterynaryjna" (za-
mięszczona takżę naliście czasopism,,Focus-on") oraz

,,Bulletin of Veterinary Institute in Pulawy". Nie jest
to, niestety, wiele.

Interesujące będzie zapęwnę podanie zasadna ja-
kich opiera się zespół selekcyjny ISI w umieszczaniu
czasopism na Master Joumal List. Otóż nie jest to
stała lista, ale ciągle zmięnianaw wyniku selekcji pe-
riodyków. Zaangażowani sąw Ęm profesjonaliści, ma-
j ący nie tylko dobre przygotowanie bibliograftczne, ale
także iwieloletnią praktykę w przeprowadzaniu ocen.
W razie potrzeby zasięgane są opinie specjalistów
określon}ch kierunków. W wyniku tych postępowań
każdego roku, a przeglądy i oceny przeprowadzane są
raz w roku, niektóre czasopisma są z wym.listy eli-
minowane, a inne natomiast dodawane. Kryteria (stan-
dardy), na których oparta jest ocena sąnastępujące:

a) regularność ukazywania się czasopisma zgodnie
z podanym charakterem wydawnictwa tto zawszę w
tym samym terminie; to kryterium uważanejest jako
podstawowe, gdyż wszelkie opóznienia w ukazywa-
niu się czasopisma eliminuje je z oceny,

b) wydawanie periodyku zgodnie z międzynarodo-
wą konwencj ą wydawn tczą do zasad tych nale żą o d-
powiednia nazwa czasopisma, tytuł publikacji odp9.
wiadaj ący charakterowi treści, odpowiadaj ące treści
streszczeni e, zgodny z międzynarodowymi ustalenia-
mi wykaz pozycjipiśmiennictwa oraz pełny adres au-
torów pracy,

c) podawanie w języku angielskim tytułóq stresz-
czeń oraz słów hasłowychtzw. keyłvords publikowa-
nych prac. Zalecane sątakże tytuł angielskie cytowa-
nych pozycji piśmiennictwa. Redaktorzy ISI nie suge-
rują aby było nieodzowne publikowanie całych prac
w języku angielskim, gdyż wartościowe informacje
naukowe, jeśli okażą się z treści streszczenia interesu-
j ące, mogą by c b eztrudności tłumaczone przez I SI. W
Polsce zalęcane jest przez wielu prominentów nauki,
zafascynowanych anglosaskim światem naukowym,
abyprace naukowe publikować tylko w języku angiel-
skim, Moze to rzeczywiście mieć pewne znaczenle)
gdyż większe jest wówczas prawdopodobieństwo szer-
szego odbioru czytelntczego i lepszej oceny, zwłusz-
cza za granicą. Wśród światowych czasopism nauko-
wych większość rzeczywiście publikuje w języku an-
gielskim. Należy jednak podkreśltć, żeptogramiści ISI
wcale tego warunku nie stawiają. Wskazane jest nato-
miast poruszenie jednego istotnego czynnika, a mia,
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nowicie - poprawności angielskich tekstów publika-
cji ukazujących się w polskich czasopismach. Są to
nierzadko teksty tŁumaczonę ptzęz anglistów nle zna-
jących problematyki samej pracy lub tez nieudolne tfu-
maczęnta autorskie. Stąd teZ treść takich publikacji nie
zawsze jestzrozumiaŁadlazagranicznychczytelników,
afonna językowa rzutuje negatywnie na ich ocenę me-
rytoryczną. Nie zachęca to redaktorów ISI do akcepta-
cji takich czasopism. Potwierdzeniem powyższego są
nie zawsze najlepsze doświadczęnia z angielskimi
streszczeniami w pracach redakcyjnych ,,MW". Trze-
ba bowiem zadać sobie niekiedy wiele trudu i żmud-
nej współpracy z zagranicznym anglistą aby popraw-
nie oddać w języku angielskim treść samego już tylko
streszczeniapracy. WypĘwa z tego jeden istotny wnio-
sek lepiej jest publikować po polsku, apracęzaopa-
tr zy c w dobrzę przygotowane stre szczeni e angiel skie,
niżtrudzić się nad złymangielskim tłumaczeniem jej
treści,

d) recenzowanie publikowanych prac przez auto-
rytaty.wnych recenzentow, z czym związana jest ory-
ginalnośó problematyki publikacyjnej; ma to być rze-
czywiste opiniowanie, a nie recenzja pro forma,

e) re gionalna r epr ezentatywno ś ć p eri odyków, któ -
r a zvv iązanai e st z komercyj ną stroną wydawni ctw I S I.
Redaktorzy ISI starają się dobierać do analtzv perio-
dyki reprezentujące określone regiony świata, a w
mniejszym stopniu kraje. Czynnik ten odgrywa pew-
nąrolę w selekcji periodyków z Europy Wschodniej i
niekiedy tłumaczy, dlaczego spośród podobnych w
char akter ze czasop ism, ni ektóre tylko s ą uw zględnta-
ne przez ISI,

f) analizapoczytności, która jest trudnym, ale wy-
s oko ocenianym czynnikiem. Poczytno ść czasopisma
mięrzonajest takimi wskaźnikami jak citation index
(indeks cytowań), impact factor, tj. wskaźnik często-
ści cytowania w określonym czasie czy też immedia-
cy index, określający czas, w jakim artykuł opubliko-
wany w czasopiśmie jest cytowany w piśmiennictwie.
Największe znaczenię i uznanie znalazł tzw. impact
factor. Warto o nim poinformowac, gdyżwskaźnik ten
urósł do rangi podstawowego kryterium w ocenach
wartości czasopism i publikacji.

Institute for Scientific InformationdĘył od samego
początku swego istnienia do oceny i różnicowantacza-
sopism oraz zawartych w nich publikacjt z punktu
widzenia ich oryginalno ści oraz warto ś ct merytory cz-
nej. W założęniumiało to być ułatwienie dostępu do
najbardziej warlościowej literatury. Nie wszystkie bo-
wlem czasopisma możnaprzeczytać, wobec ich mno-
gości, atakżęnie zawszę najlepszych treści. Zgodnte
z tymi założeniami opracowano w ISI w latach 60-
-tychtzw. impact factor, co można określić po polsku
jako współczynnik oddziaływania. Wskaźnik ten jest
miarą cytowania konkretnej publikacji w określonym
pr ze dztale c zas owym. Sp o s ób obliczania te go wskaź-
nika można podać przykładowo dla 1998 r, dzieli
się liczbę cytowań w 1998 r. artykułów jakiegoś cza-
sopisma opublikowanych w dwóch poprzednich latach

tj.w 1996-97,w cŃej światowej litęrafitrzę naukowej,
przez ogólną liczbę wszystkich publikacji tego perio-
dyku, ogłoszonych w tych samych dwóch latach. Po-
dać to możnabardziej obrazowo zapomocąwzoru: D
(tj. impact factor) :BlC,przy czym B - liczba cyto-
wań 1998 r. w piśmiennictwie światowym prac opu-
blikowanych w danym czasopiśmie w latach 1996 i
I99], C - liczba wszystkich artykułów opublikowa-
nych w tym samym czasopiśmie w latach 1996 i 1997 .

Impact factor jest więc wskaźnikiem częstości cy-
towania publikacji konkretnego czasopima, wskazu-
jącym na jego poczytność, atakże i wartość dla czy-
telników. Je st to tym samym ocena biblio gr aftczna cza-
sopisma i jego publikacji. Najwyższy impact factor w
1977 r. (ostatni ranking) ma czasopismo ,,Nat. Genet."
- 38,854, znane czasopisma ,,Nature" - 2J,368 a
,,Science" 24,676, wiele periodyków - ułamkowe
wskaźniki, a szęreg czasopism nawet zero (w danym
roku). Wysokość impact factor zmienia się każdego
roku, dla każdego czasopisma, a niektóre wprost wy-
padająz rankingu.

Można postawić pytanie: co daje i komu znajomość
poziomu impact factor? Według ISI biblioteki mogąna
tej podstawie dokonyłvać wyboru najbardztej cennych
czasopism i prenumerowacprzede wszystkim takie pe-
riodyki. Impact factor możebyć również cenną infor-
macjądla producentów np. leków, w których czasopi-
smach jest najkorzystniej umieszczac reklamy (nieste-
ty, rzadko kierują się tymi wskazaniami). Ostatnio stał
się impact factor dość szeroko stosowanym instrumen-
tem w ocenie pracowników nauki, a taWę i instytucji
naukowych. Publikacje w czasopismach o wysokim
wskaźniku cytowania są bowiem miernikiem wartości
publikacji i ich autorów. Redakcje takich czasopism sta-
wiająstąd wysokie wyrnagania publikacyjne, a niektó-
re z nich,jak np, ,,Science" czy ,,Nafure", kwalifikują
do druku jedynie I5oń otrzymywanych maszynopisów.

Redaktorzy ISI zalecają jednak pewną ostrozność
w zbytrygorystycznym stosowaniu impact factor. Jest
to bowiem mimo wszystko sztuczny wskaźnik, nie
uwzględniający wszystkich elementów wartości pu-
blikacyjnej .Przyl<łademw Ęm względzie jest np. obej-
mo w ani e lic zb ą cy tow ań także wł a snych pub l ika cj i w
jakimś np. przeglądowym czasopiśmie. Jeśli pismo jest
poczytne, to jego autorzy z reguły powołują się na
publikacje ztego właśnie czasopisma, co zwiększawy-
raźnię wym. wskaznik. StądteZ sugerowane jest,przez
niektórych redaktorów ISI, aby obliczac impact factor
z wyłączeniem cytowań własnego periodyku.

Wafto przy okazji wskazac na pewną manierę w
publikowany ch wykazach piśmiennictwa polskich prac
naukowych. Niektórzy autorzy starają się cytować ol-
brzymiąwprost Iiczbę prac (z których nie wszystkie
zapewneprzeczytall) i to głównie anglosaskich, mimo
istnienia polskich publikacj i. Zwiększato liczbę cyto-
w ań zagr anic zny ch p o zycj i i c z a s op i s m, a zub o ża p oI-
skie piśmiennictwo i jego ocenę.

Stosowanie impact factor stało się możliwe dopiero
z chwilą upowszechnienia techniki komputerowej.



Ułatwiła ona szybką rej e stracj ę danych biblio grafi cz-
nych czasopism ujętych w Master Journal List. Do da-
nych komputerowych wprowadzanę są bowiem
wszystkie wykazy piśmiennictwa z czasopism obję-
tych wym. listą i następnie oblicza się dla każdego
czasopisma impact factor. Czasopisma legitymuj ące
się wym. wskaznikiem umieszczane sąw osobnym wy-
dawnictwie ISI pn. ,,Joutnal Citation Repotts", a szę-
reg z nich skierowywanych jest do wydawnictwa pn.

,,Current Contents". Są to wydawane drukiem lub w
wersj i e lektronicznej publika cj e zaw ier ające spisy tre -

ści poszcze gólnych zeszytow czasopism obj ętych tym
wykazem, Cieszą się one dość dużą popularnością
gdyżlkazująsię co tydzień (51 wydań rocznie) tza-
wierają wykazy i spisy treści najbardziej warlościo-
wych wg ISI czasopism. Przętwarzanie danych dla
,,Current Contents" trwa według informacji ISI jedy-
nie 10 dni od lkazanta się indeksowanego czasopi-
sma. ISI wydaje 7 wersji problemowych,,Current Con-
tents": 1) ,,Life Sciences", 2) ,,Physical, Chemical &
Earlh Sciences", 3),,Agriculture, Biology & Environ-
mental Sciences", 4) ,,Arts & Humanities", 5) ,,Clini-
cal Vledicina", 6),,Engineering, Computing & Tech-
nology" oraz 7),,Social & Behavioral Sciences".

Czasopisma weterynaryjne mieszcząsię głównie w
wersji ,,Agricultur9...", z wyjątkowo w ,,Life Scien-
ces" i ewent. ,,Clinical Sciences".

Wśród 4963 czasopism ujętych w,,Journal Citation
Reports" w 1991 I. - są tylko 22 polskie periodyki, o
impact factor od 1,300 (,,Acta Astronomica") do ,,Acta
Biol. Cracov" dwie serie Bot, i Zoo.,któtew 1997 r.

miaĘ zerowy wskaznik I.F.
Wym. ,,Journal Citation Reports" - 1997 wymienia

1 04 czasopisma określone j ako,,nauki weterynaryjne"
o stosunkowo niskim I.F. - od 1,585 do zerowego. W
wykazie Ęm brak jest polskich czasopism. Z węgier-
skich czasopism są dwa, co prawda o bardzo niskim
impact factor (,,Magyar AllatorvosokLapja" - 0,080, a
,,Acta Veterinaria Hungarica" - 0,32I, aczkolwiek w
niektórych lataóh mają- zero), ale istniejąw,,Current
Contents". Mamy pewne porównanie wartości czaso-
pism weterynaryjnych z innych krajów, np. węgierskich
czy czeskich, z polskimi i trudno jest nam zrozumięc
dlacze go np.,,Medycyna Weteryn ary jna" nie mieś ci się
w Ęch ostatnich wykazach. Wydaje się, ze odgrywają
w tym pewną ro 1ę różne czynniki. Trzeba bowiem dłuz-
s z e go czasu {y wytwo r zy ó do,br ą i p op artą za gr anicz-
nymi recenzjami opinię. ,,Medycyna Wet." dopiero w
ostatnich latach, po usamodzielnieniu się Redakcji,
mogłarzeczywiście zmienić swątreść i formę. Ponadto
należy podkreśIic, że umieszczenie czasopisma w ,,Cur-
rent Contents" nie jest wynikiem aktywności czy zapo-
biegliwości zespołu redakcyjnego, ale wartości publi-
kowanych w danym czasopiśmie prac czy przeglądów
naukowych. Opinie w krajach anglosaskich nt. wańo-
ści merytorycznej t oryginalnośei polskich prac nauko-
\\ych nie są zapęwnę niesłusznie, najlepsze.

Nieodzowne jest w konkluzji wskazanie na, jak się
wydaje, istotną sprawę. Otóż stawianie ocen i okre-

ślanie wartości naukowej czasopism, publikacji, a na-
stępnie pracowników naukowych jedynie pod kątem
miej s c a pub likowania, daj ąc priorytet angi el skoj ęzy cz-
nym periodykom, jest jednostronnym i uproszczonym
działaniem. Wydaje się właściwe, aby większość pol-
skich czasopism naukowych publikowała mimo
wszystko po polsku, z zachowaniem podanych już
wcześniej uwarunkowań anglojęzycznych (tytuł,
streszczenie, keywords). Trzeba teżwztąc pod uwagę,
że większość naszych pracowników nauki ma nieste-
§ trudności w dobrym rozumieniu treści angloj ęzycz-
nych tekstów, a przecież oni przedewszystkim powinni
p o szerzać swą wiedzę . Mo żna naturalni e wydawać w
Polsce równiez i angielskoj ęzycznęwydawnictwa, ale
j ako periodyki charakteru archiwalnego, publikuj ące
prace badawcze wysokiej rangi. Nie wydaje się też
realne, jak to sądzą ntektorzy, że można stworzyć w
Polsce, ito ad hoc,międzynarodowe czasopismo we-
terynarylne.

Największy natomiast nacisk winno się położyć na
warlość merytoryczną publikacjt, zwŁaszcza ich ory-
ginalność problemow ąoIaznowoczesność metodycz-
ną. Te dwa ostatnie czynniki są wedfug naszego roze-
znania, kluczem do sukcesu w międzynarodowej oce-
nie. Jako przykładpowyższego moze sŁużyó czasopi-
smo ,,Allatorvosok Lapja", które publikuje tylko po
węgiersku, a do publikacjt doŁącza jedynie angielskie
streszczenia. Mimo to jest ono ujęte w ,,Current Con-
tents" orazlegitymuje się okresowo impact factorem.
Taj emnica powodzeni a naszy chwęgierskich kolegów
tkwi przypttszczalnię w wartości merytorycznej ich
publikacji.

Komitet Badań Naukowych, a konkretnie poszcze-
gólne jego zespoły merytoryczne, ustalają od pewne-
go czasu punktowy ranking naukowych czasopism
polskich. Służyć on ma ocenie aktywności pracowni-
ków naukowych, a tym samym ich insĘtucj t,w zależ-
ności od czasopism, w ktorych publikowane sąprace
naukowe. Jest to w zasadzię dobra idea, ale powinny
byó znane zasady postępowań rankingowych.

Na końcu celowe jest wreszcie podkreślenie, że ist-
nieje duzo większa, w porównaniu do naukowych,
Iiczb a czas op i sm zawo dowych służących konkretnym
odbiorcom,tj. członkom zawodu. Stąd teżtego cha-
rakteru czasopisma winny publikowaó tylko w rodzi-
mym języku izajmowac się głównie profesjonalnymi
problemami, gdyż tego potrzebuj ą ich czytelnicy, Nie
ma też żadnych uzasadnionych powodów, aby tym
periodykom nadawac naukowe akcenty i traktować
publikowane w nich ariykuĘ jako dztałalność nauko-
wą. Niestety, brak wyraźnie wytyczonego stanowiska
niektórych gremiów opiniotwór czy ch w sprawie cza-
sopism, j ak np, Komitetu Nauk Wet. PAN, sprzyja ta-
kim tendencjom. Nieodzowne jest bowiem we wszel-
kichdziałaniach, w tym i publikacyjnych, wykazywa-
nie wyr aźnych i zde cydowanych ki erunków po stępo -
Wanla.
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