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• gdzie sprawdzić cytowania, 
czyli najważniejsze bazy bibliograficzno
-bibliometryczne

• co to jest Index Hirscha i jak go wyliczyć?

• co to jest Impact Factor, SIF, SNIP?

• czym są bazy referencyjne?



Web of Science
Core Collection

***

SCOPUS

• interdyscyplinarność

• olbrzymia liczba danych

• duża liczba indeksowanych czasopism

• jakość (wysoki poziom naukowy indeksowanych materiałów)

• wykazy cytowań

• zaawansowane wyszukiwarki

• specjalne wskaźniki oceny czasopism (np. Impact Factor, 
CiteScore)

• narzędzia analityczne (raporty cytowań, porównanie ze sobą 
czasopism, dorobek publikacyjny państw lub instytucji)



Wskaźniki 
bibliometryczne

dla oceny czasopism

Dla oceny czasopism:

• Impact factor 

• SCImago Impact Factor (SIF)

Dla oceny naukowca:

• Indeks Hirscha



Impact Factor
(współczynnik 
wpływu, miara 
oddziaływania 
czasopisma)

Pięcioletni Impact
Factor

• Współczynnik wyliczany corocznie na podstawie danych z bazy Web of 
Science Core Collection i publikowany na platformie InCites w specjalnym 
informatorze statystycznym Journal Citation Reports

• IF jest to stosunek liczby cytowań do liczby artykułów w danym 
czasopiśmie na przestrzeni ostatnich dwóch lat

• 5IF jest to stosunek liczby cytowań w danym czasopiśmie do liczby 
artykułów na przestrzeni ostatnich pięciu lat



Scimago Impact factor
(SIF)

wyliczany dla 
czasopism 

indeksowanych w 
Scopus

Iloraz współczynnika Total Cites (3 letniego) publikowanego 
w bazie SCImago Journal & Country Rank i liczby wszystkich 
artykułów naukowych opublikowanych w czasopiśmie w okresie  
od trzech lat do roku poprzedzającego rok wypełnienia ankiety



Index Hirscha (H-index, 
współczynnik h)

dla oceny naukowca

opracowany przez Jorge 
E. Hirscha w 2005 r., 

jest sposobem 
mierzenia osiągnięć 

naukowych 
z uwzględnieniem liczby 

publikacji i liczby 
cytowań

H-index oznacza, że ze wszystkich publikacji analizowanego autora 

– h prac było cytowanych h i więcej razy

...czyli na przykład

• H-index  = 5

• oznacza, że autor ma 5 publikacji, które były cytowane 
przynajmniej 5 razy (lub więcej)



Index-H

... czyli jak go najłatwiej obliczyć

H-index tworzy się poprzez 
uszeregowanie artykułów wg liczby 

cytowań i wybranie pozycji dla 
której liczba cytowań jest większa 
bądź równa liczbie porządkowej

Przykład:

• 1 – 14 cytowań

• 2 – 10 cytowań

• 3 – 6 cytowań

• 4 – 5 cytowań

• 5 – 5 cytowań

-----------------------------------------------

• 6 – 2 cytowania

• 7 – 2 cytowania

• 8 – 1 cytowanie

• 9 – 1 cytowanie

• 10 – 1 cytowanie

INDEX-H = 5



Web of Science Core Collection

• baza danych tworzona przez Thomson Reuters

• indeksuje kilkanaście tys. czasopism, monografie oraz materiały 
konferencyjne. 

• oprócz standardowych informacji bibliograficznych zawiera także 
bibliografie załącznikowe, które składają się na ponad miliard 
cytowań



Web of Science 
Core Collection: 
Citation Indexes

Science Citation 
Index Expanded 

(SCI-EXPANDED) --
1945-

Social Sciences 
Citation Index 
(SSCI) --1956-

Arts & Humanities 
Citation Index (AHCI) 

--1975-

Conference 
Proceedings Citation 
Index- Science (CPCI-

S) --1990-

Conference 
Proceedings Citation 
Index- Social Science 
& Humanities (CPCI-

SSH) --1990-

Book Citation Index–
Science (BKCI-S) --

2010-

Book Citation Index–
Social Sciences & 
Humanities (BKCI-

SSH) --2010-

Emerging Sources 
Citation Index (ESCI) 

--2015-

Web of Science Core Collection 
składa się z następujących części:



Emerging Sources 

Citation Index (ESCI)

• w tej podbazie nie ma podziału na nauki ścisłe, społeczne 
i humanistyczne

• włącza w większym zakresie treści o charakterze regionalnym 
i lokalnym

• lepiej widoczne są publikacje z tych pól badawczych, które dopiero 
zaczynają się rozwijać

• dostarcza większej ilości danych do różnych analiz

• czasopisma, by znaleźć się w tej nowej bazie muszą spełnić tylko 
5 warunków: 

- być recenzowane

- mieć opracowane standardy etyczne

- przygotować metadane w j. angielskim,

- być wydawane w wersji elektronicznej

- publikować treści poszukiwane przez użytkowników

• dla czasopism z tej podbazy nie jest wyliczany Impact Factor



Journal Citation Index



Journal Citation Index

Tu można 
poszukać 

czasopism z danej 
dziedziny



Journal Citation Index – czasopisma z zakresu historii



Journal Citation Index – czasopisma polskie             
(w roku 2018 było ich 141)

można określić 
państwo, rok, 

wydawcę



Dane dotyczące konkretnego tytułu czasopisma



Dane dotyczące konkretnego tytułu czasopisma – c.d.



Dane dotyczące konkretnego tytułu czasopisma –
c.d. – wskaźniki bibliometryczne



Wyszukiwanie cytowań

Tu należy wpisać 
nazwisko 

poszukiwanego 
autora

Ustawić 
wyszukiwanie w 

polu „autor”





Aby zwiększyć liczbę cytowań można potraktować WoS jako bazę referencyjną 
i przeszukać bibliografie załącznikowe czyli pole „Cited Reference Search”

Tu należy wpisać nazwisko 
autora którego cytowań

poszukujemy

Można też szukać 
cytowań

konkretnego dzieła



Tu pojawi się lista dzieł 
cytowanych

Po kliknięciu w to 
miejsce można 

zobaczyć kto 
cytował daną 

pozycję



SCOPUS - Elsevier

• jest największą bazą indeksującą recenzowane publikacje 
naukowe, materiały konferencyjne i patenty (obecnie ponad 70 
milionów prac, dane o cytowaniach przekraczają półtora 
miliarda, indeksuje ponad 40 tys. czasopism)

• jakość zapewniają rygorystyczne kryteria doboru źródeł

• dane są rzetelne i obiektywne

• w ponad 40 językach (także w języku polskim)



Wskaźniki 
bibliometryczne
w SCOPUS

CiteScore

SCImago Journal Rank (SJR)

Sorce Normalized Impact per Paper (SNIP)



CiteScore

wskaźnik umożliwiający określenie średniej 
cytowalności czasopism



Scimago Journal Rank 
(SJR)

jest to określenie prestiżu danego czasopisma

uwzględnia prestiż cytującego źródła i jego związek tematyczny                      
z cytowanym czasopismem

cytowania nie są sobie równe – według założeń parametru cytowania 
pochodzące od czasopism z tych samych lub pokrewnych dyscyplin mają 
większą wagę, istotna jest także różnorodność źródeł



Source Normalized 
Impact per Paper 

(SNIP)

• jest to określenie cytowalności danego czasopisma w odniesieniu 
do dziedziny

• jest jedynym parametrem, który bierze pod uwagę różnice 
wynikające z odmiennych praktyk wydawniczych w różnych 
dziedzinach

• Jest ilorazem średniej liczby cytowań z danego roku, odnoszących 
się do publikacji z ostatnich 3 lat oraz potencjału cytowalności w 
danej dziedzinie

• daje możliwość porównania czasopism z różnych dziedzin



Scopus – dane dotyczące konkretnego czasopisma



Scopus – lista czasopism



Scopus - wyszukiwarka



Jak wyszukać cytowania konkretnej 
osoby w SCOPUS?

lub poprzez 
wyszukiwanie w 

„Documents” wybrać 
pole z nazwiskiem 

autora 

Możemy wejść na profil 
autora, który jest generowany 
automatycznie w momencie, 

gdy w bazie znajdą się 
przynajmniej dwa jego 

artykuły indeksowane w 
Scopus



Jeśli dany autor nie ma publikacji w 
czasopismach indeksowanych w SCOPUS…

… warto cytowań poszukać w 
„References”, czyli w bibliografiach 

załącznikowych



Inne możliwości 
wyszukiwania 
cytowań

Google Scholar

CEJSH

Pol-Index

inne bazy referencyjne



Google Scholar

Google Scholar to darmowa, specjalistyczna wyszukiwarka internetowa amerykańskiej 
firmy Google Inc. służąca do przeszukiwania bazy danych, zawierającej różnorodne publikacje 
naukowe z wielu dziedzin wiedzy. Jej narzędziem jest Publish or Perish

Wady:

- kiepska wyszukiwarka 

- brak kontroli

- fałszywe wyniki 

- przypadkowe błędy (których nie można poprawić)

- brak płatnych zasobów

- rzadka aktualizacja

…i zalety

• więcej cytowani



Warto założyć sobie profil w Google Scholar – wtedy teoretycznie 
mamy gotowe dane (jednak trzeba wszystko sprawdzać – bo są 
błędy)

Podobnie błędne mogą być wyniki z Publish or Perish (jedna 
pozycja traktowana jako dwie na przykład)



Warto założyć sobie profil w 
Google Scholar – wtedy 
teoretycznie mamy gotowe dane 
(jednak trzeba wszystko 
sprawdzać – bo są błędy)

Podobnie błędne mogą być wyniki 
z Publish or Perish (jedna pozycja 
traktowana jako dwie na przykład)



The Central European 
Journal of Social 

Sciences and 
Humanities (CEJSH)

• jest elektroniczną, ogólnie dostępną (open access) bazą danych,  
publikującą angielskie streszczenia artykułów, rozpraw oraz pozycji 
przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach narodowych, 
w czasopismach poświęconych naukom społecznym 
i humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej. 

• obecnie baza zawiera streszczenia z ponad 320 czasopism.

• najważniejszym celem CEJSH jest upowszechnianie publikacji 
naukowych, które ze względu na barierę językową są niedostatecznie 
znane w środowisku naukowym

• Jest bazą referencyjną – pozwala na wyszukiwanie cytowań



Ponieważ bazę traktujemy jako 
referencyjną, wyszukiwanie 
prowadzimy w bibliografiach 
załącznikowych, czyli w polu 
„from quotes” – można wpisać 
nazwisko autora bądź tytuł 
dzieła, którego cytowań
szukamy





Pol-index (polska 
baza cytowań, 

element POLONu, 
miał być podstawą 

polskiego 
współczynnika 

wpływu)

• był stworzony spontanicznie, bez żadnych założeń – obecnie mówi się o 
rezygnacji z tego projektu

• dane są przekazywane do bazy przez redakcje czasopism

Wady:

• brak dedykowanej wyszukiwarki cytowań [TAK!!!!]. Jedyną 
możliwością wyszukania cytowań jest przeszukiwanie bibliografii 
załącznikowych za pomocą pola „w literaturze”

• brak 100% skuteczności takiego wyszukiwania

• różny sposób zapisu danych bibliograficznych

• stosowanie różnych skrótów

• zapisywanie artykułów z czasopism jako rozdziały



Wyszukiwania musimy 
prowadzić korzystając z 

pola „w literaturze”, 
będziemy przeszukiwać 

bibliografie załącznikowe



Niestety musimy ręcznie sprawdzić, 
czy w wyświetlonej pozycji w 

bibliografii załącznikowej znajduje się 
nasza publikacja.

Cytowania też liczymy „ręcznie”, 
podobnie jak Index Hirscha (taka 

zasada obowiązuje zawsze w 
przypadku wyszukiwania cytowań w 

bazach referencyjnych).



Inne bazy 
referencyjne
(przykładowe)

• BazEkon 

• BazHum 

• BazTech 

• Bibliographica Cartographica 

• Biological Abstracts/BIOSIS Preview/BIOSIS 

• CEEOL - Central and Eastern Europe Online Library 

• Chemical Abstracts (CAS) 

• DOAJ Directory of Open Access Journals

• EMBASE

• ERIC

• ERIH PLUS

• GeoArchive

• Geobase

• GeoRef: Bibliography & Index of Geology

• Index Copernicus

• INSPEC

• JSTOR 

• MathSciNet (Mathematical Reviews)

• Polska Bibliografia Lekarska

• ProQuest/CSA

• PubMed/PubMed Central/Medline

• The Philosopher's



Inne przydatne narzędzia bibliometryczne –
Scimago Journal & Coutry Rank



Inne narzędzia bibliometryczne –
Scimago Journal & Coutry Rank

Dane dotyczące 
konkretnego 
czasopisma



Inne przydatne narzędzia bibliometryczne –

Wyszukiwarka czasopism punktowanych
– wg Listy MNiSW z 31 lipca 2019 r.

https://czasopisma.webclass.co



Oddział Informacji Naukowej BU KUL
http://www.bu.kul.pl/oddzial-informacji-naukowej,11935.html

Zapraszamy do kontaktu

• osobiście w Informatorium

ul. Chopina 27, p. 504 (IV piętro)

w godzinach 9.00 – 16.00 

• telefonicznie

(81) 445 31 19 lub 42

• e-mailowo:

infnauk@kul.pl

Oferujemy szkolenia z zakresu:

• korzystania z zasobów elektronicznych (m.in. 

zakupionych przez Uniwersytet baz danych)

• baz i wskaźników bibliometrycznych oraz 

wyszukiwania cytowań

• czasopism punktowanych i czasopism 

drapieżnych

• promowania dorobku

• warsztatu bibliograficznego, w tym stylów 

cytowań APA, MLA


