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PUNKTACJA CZASOPISM STAROZY1NICZYCH: MATERIAL DO DYSKUSJI
NA POSIEDZENIU KNoKA PAN 24 LISTOPADA 2018

1. Rozporzqdzenie MNiSzW z 7 listopada 2018 r. w sprawie sporzqdzania wykaz6w wydawnictw
monografii naukowych oraz czasopism i recenzowanych material6w z konferencji naukowych
(= rozporzqdzenie) przewiduje utworzenie wykazu czasop1sm obejmujqcego (uwzglydniono
tylko czasopisma humanistyczne) :
~
a. czasopisma ujyte w bazie Scopus,
b. ·A czasopisma ujyte w bazie Arts & Humanities Citation Index (Web of Science),
c. czasopisma, . kt6re bydq finansowane w ramach programu ,,Wsparcie dla czasop1sm
naukowych" (program mial objq6 500 polskich czasopism),
d. czasopisma zagraniczne z bazy ERIH Plus, a takze spoza baz, ,jezeli jest to uzasadnione
pozycjq tych czasopism" (decyduje ocena ekspercka).
2. W rozporzqdzeniu przewidziana jest nastypujqca punktacja: 200, 140, 100, 70, 40, 20 punkt6w.
W praktyce, w odniesieniu do czasopism humanistycznych ta zr6znicowana punktacja bydzie
dotyczyc tylko bazy Scopus. Punktacja ma zalezec od trzech wskaznik6w, kt6re r6zniq siy od
siebie malo istotnymi szczeg6lami. Tu dla uproszczenia wybrano wskainik podany jako
pierwszy, czyli SNIP (Source Normalized Impact per Paper). Np. SNIP 2017 oblicza siy na
podstawie liczby cytowan w roku 2017 artykul6w opublikowanych w danym czasopismie
w latach 2014- 2016 (czyli trzech poprzednich).
3. W bazie Scopus mozna wygenerowac listy rankingowe czasopism w obrybie poszczeg6lnych
dyscyplin (chodzi o dyscypliny wyr6Zniane przez Scopus; katalog dyscyplin r6zni siy od
przyjytego przez MNiSzW). Czasopisma z zakresu starozytnosci znajdujq siy w grupie Classics
(147 tytul6w - ale zob. 5), ale Sq tez tytuly przypisane do innych grup (np. ,,Journal of Juristic
Papyrology" - Archaeology ; ,,Archiv filr Papyrusforschung" - History; ,,Byzantinische
Zeitschrift" - Literature and Literary I-Iistory).
4. Pod koniec pazdziernika MNiSzW opublikowalo propozycje punktacji czasopism z bazy
Scopus (zastrzegajqc, ze to tylko wstypny projekt). Punktacja na tej wstypnej liscie opiera siy na
wskainiku SNIP obliczanym (i por6wnywanym) w obrybie poszczeg6lnych dyscyplin (zob. 3).
5. Spostrzezenie pierwsze: lista nie uwzglydnia czasopism starozytniczych, kt6re Sq w bazie
Scopus, np . ,,Chiron", ,,Electrum", ,,Humanistica Lovaniensia'', ,,Museum Helveticum",
,,Scripta Classica Israelica" . Dlaczego? Przyczyna jest banalna. Wsr6d 147 tytul6w w grupie
Classics Sq zar6wno czasopisma, jak i serie wydawnicze (np. ,,Impact of Empire'', ,,Mnemosyne
Supplements"). Lista ministerialna uwzglydnia tylko czasopisma. Ot6z Scopus blednie
zdefiniowal pewnq liczby czasopism jako serie wydawnicze. Rezultat: nie ma ich na liscie
MNiSzW.
6. Spostrzezenie drugie : Punktacja oparta na wskainiku SNIP jest w wielu przypadkach
zadziwiajqca. ,,Gymnasium" ma ty samq rangy co ,,Classical Quarterly" (70 punkt6w), ,,Vestnik
Drevnei Istorii" co ,,Historia" ( 100), a ,,Glotta'', ,,Hermes" oraz ,,Materiali e Discussioni" (40)
wypadajq gorzej niz ,,Graeco-Latina Brunensia" i ,,Euphrosyne" (70) . Przypadek szczeg6lnie
wymowny: z jednej strony ,,Arethusa", ,,Athenaeum", ,,Bulletin de Correspondence
Hellenique", ,,Cambridge Classical Journal", ,,Philologus" (wszystkie 20), z drugiej ,,Listy
Filologicke", publikujqce gl6wnie po czesku (100), oraz ,,Erga-Logoi", czasopismo zalozone
dopiero w 2013 r. (140). ,,Journal of Roman Studies" ma (zasluzenie) 200 punkt6w,
a nieustypujqcy mu poziomem ,,Journal of Hellenic Studies" 70.
7. Skqd te osobliwosci punktowe? Oczywiscie z blydnego zalozenia, ze mozna ustalac ranking
czasopism humanistycznych na podstawie cytowan obejmujqcych tylko ostatnie 2, 3 czy 4 lata.
Jdli juz w og6le brae pod uwagy cytowania, to nalezaloby siy cofnq6 ok. 10 lat. Ponizej
zestawienie (na podstawie Web of Science, kt6ry umozliwia takie obliczenia) cytowan
dziesi yciu rocznik6w ,,Classical Quarterly" (wedlug stanu na 22.11 .2018):
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Rocznik

Liczba cytowaii

58 (2008)
59 (2009)
60 (2010)
61 (2011)
62 (2012)
63 (2013)
64 (2014)
65(2015)
66 (2016)
67 (2017)

200
181
145
129
129
92
67
39
12
4

Liczba lat do
2018
10
9
8
7
6
5
4
~
3
2
1

Cytowania/jeden
rok
20
20,11
18, 13
17,86
21,5
18,4
16,75
13
6
4

Nawet w wypadku tak renomowanego czasopisma jak ,,CQ" trzeba kilku lat, by publikowane
tam teksty zaczyly bye szerzej cytowane. To w pewnym stopniu wiqze siy z cyklem
wydawniczym wielu czasopism, kt6ry maze wynosie 2 lub 3 lata. Powielanie, dla czasopism
humanistycznych, schemat6w bibliometrycznych stosowanych w odniesieniu do nauk scislych
(tam artykul maze bye wielokrotnie cytowany juz po uplywie kilkunastu miesiycy od
opublikowania), jest razqcym blydem. Niestety, jest to juz zapisane w rozporzqdzeniu i zmienie
tego siy nie da .
.8. Przeanalizowano wysokie (relatywnie) wskafoiki cytowan trzech czasopism - ,,Erga-Logoi"
(140 punkt6w), ,,Listy Filologicke" (100) i ,,Graeco-Latina Brunensia" (70).
a. ,,Erga-Logoi" : SNIP 1, 134; 7 cytowan w 2017 r. artykul6w opublikowanych w latach 20142016. 6 z 7 cytowanjest wlasnie w ,,E-L''.
b. ,,Listy Filologicke": SNIP 0,820; 4 cytowania j .w. 3 z 4 cytowan sq w ,,LF".
c. ,,Graeco-Latina Brunensia": SNIP 0,286; 5 cytowanj.w. 3 z 5 cytowan to autocytowania.
Wyniki byly do przewidzenia. Wczesne cytowanie (w ciqgu jednego lub dw6ch lat od
publikacji) jest mozliwe zwlaszcza gdy: (a) autor cytuje sam siebie; (b) redakcja naklania autora
do cytowania tekst6w, kt6re ukazaly siy w tym wlasnie czasopisrnie. (0 tego typu praktykach
zob . M.E. Falagas, V.G. Alexiou, The top-ten in journal impact factor manipulation,
,,Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 56, 2008, 223- 226.)
9. Rozporzqdzenie zostawia pewnq furtky , tzn. przewiduje dodatkowq oceny eksperckq
w wypadku czasopism, kt6rym przyznano punktacjy wyliczonq na podstawie SNIP (par. 13 ust.
2: zesp6l ekspercki maze zaproponowae zmiany liczby punkt6w o nie wiycej niz dwa progi
punktowe - a wiyc nawet w takiej sytuacji ,,Philologus" nie bydzie wyzej punktowany niz
,,Erga-Logoi ").
10. Zesp6l moze tez zaproponowae uzupelnienie listy o czasopisma spoza baz (zob. 1 d). Tytulem
przykladu mozna podae kilka waznych czasopism, kt6rych nie ma ani w Scopusie, ani w Web
of Science, ani w ERIH Plus: ,,Revue des Etudes Latines'', ,,Revue Internationale des Droits de
I' Antiquite", ,,Studi Italiani di Filo logia Classica'', ,, Wilrzburger Jahrbilcher filr die
Al tertumswissenschaft".
11. Byloby bardzo pozqdane, gdyby 6w zesp6l (w kt6rym, jak mozna siy obawiae, nie bydzie
przedstawicieli nauk o antyku) uwzglydnial opiniy szerszych gremi6w akademickich, w tym
komitet6w PAN. Uzasadnione byloby zwr6cenie siy do MNiSzW z pismem wykazujqcym
zwiy:Zle wady bazy Scopus (blydne definiowanie czasopism jako serii wydawniczych;
osobliwosci wynikajqce z oparcia siy na wskafoiku SNIP) i podkreslajqcym waznose oceny
eksperckiej - ale przy uwzglydnieniu opinii gremi6w reprezentujqcych poszczeg6lne
dyscypliny.
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