Jak zwiększyć liczbę cytowań
publikacji naukowych?
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Cytowania stają się coraz ważniejszym
elementem oceny:
– pracownika naukowego
– czasopisma
– grup badawczych
– krajów
Większość wskaźników bibliometrycznych
(takich jak Impact factor, SJR, SNIP, Index
Hirscha) to pochodne liczby cytowań

Liczba cytowań

– jest miernikiem wartości / jakości danej pracy i wyników w niej opublikowanych
– może dotyczyć:
•
danej publikacji
•
czasopisma
•
całego dorobku autora
•
dorobku publikacyjnego jednostki
Kluczowym czynnikiem jest indeksowanie w bazach referencyjnych
a więc widoczność cytowań

Co autor może zrobić,
żeby zwiększyć cytowalność własnej pracy?
• Publikacja powinna być łatwa do wyszukania na wszelkie możliwe sposoby – a więc widoczna w bazach
(zwłaszcza referencyjnych) oraz poprzez wyszukiwarki.
(Dzisiaj coś, czego nie można w prosty sposób znaleźć, praktycznie nie istnieje).
• Publikacja powinna być dostępna dla jak najszerszego grona odbiorców zajmujących się dziedziną, której
dotyczy.
(Im więcej takich osób ją przeczyta, tym większa szansa, że wykorzysta przedstawione w niej wyniki
we własnych badaniach – czyli się do nich odniesie)

Aby poprawić widoczność swoich prac
autor powinien:
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

publikować w uznanych czasopismach, które są indeksowane w ogólnoświatowych bazach (WoS, Scopus) i tym
samym szybko wchodzą do obiegu naukowego
udostępnić własne publikacje w Repozytorium instytucjonalnym
udostępnić publikacje na dla naukowców (Google.scholar, Academia.edu, ResearcheGate.net, ORCID) portalach
społecznościowych
udostępnić preprinty bądź postprinty w przeznaczonych do tego repozytoriach
informować o publikacji bądź przeprowadzonych badaniach
blogu osobistym, listach dyskusyjnych
sieci.

na naukowym
lub w innych miejscach w

Wybór dobrego czasopisma
szansą na cytowania

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Wybór czasopisma do którego wysyłamy nasz artykuł jest bardzo ważny, gdyż obecnie praca naukowa jest
oceniana głównie poprzez miejsce publikacji. Chodzi nie tylko o punktację, ale także widoczność artykułu dla
innych badaczy, co przyczynia się do jego większego wykorzystania, a tym samym do zwiększenia cytowalności).
Czasopismo, na które się decydujemy, powinno być znane w kręgu badaczy zajmujących się podobną
problematyką (przykład: nikt nie szuka artykułów dotyczących historii w czasopiśmie medycznym i odwrotnie).
Warto poszukać odpowiadającego naszej dyscyplinie tytułu w bazach JCR (Journal Citations Report) lub Scopus,
ewentualnie w innych uznanych bazach danych.
Aby artykuł był przyjęty do druku w prestiżowym czasopiśmie musi spełniać wymogi formalne i merytoryczne.
Warto zadbać o właściwą strukturę tekstu, wymagany format bibliografii i poprawny język, zapoznać się z
wytycznymi dla autorów na stronie czasopisma oraz z artykułami już w nim opublikowanymi.
Trzeba uważać na tzw. czasopisma drapieżne – wysyłać swoje publikacje tylko do zaufanych czasopism.

Przydatnym narzędziem może być w tym przypadku

Wyszukiwarka czasopism punktowanych
– wg Listy MNiSW z 31 lipca 2019 r.
https://czasopisma.webclass.co

Deponowanie prac w Repozytorium instytucjonalnym
jest szansą na zwiększenie ich widoczności
a tym samym poprawienie cytowalności

Popularyzacja dorobku
na portalach społecznościowych dla naukowców
Najpopularniejsze portale społecznościowe dla naukowców:
• Academia.edu - https://www.academia.edu
• ResearchGate – https://www.researchgate.net
• Researcher ID – http://www.researcherid.com

• I inne miejsca w sieci, gdzie można pokazywać swój dorobek:
• Google Scholar https://scholar.google.pl/
• Mendeley – https://www.mendeley.com
• ORCID - https://orcid.org/
• Istotną funkcją portali społecznościowych dla naukowców jest
możliwość sprawdzenia popularności danej publikacji (liczby
wyświetleń) – niektóre liczą także liczbę pobrań.

Media społecznościowe dedykowane szerokiemu odbiorcy
jako pomoc popularyzacji dorobku i zwiększaniu cytowań

• Facebook
• Google Plus
• Twitter

• Slideshare
• YouTube
• Blogger, Wordpress

Rola Google Scholar
dla popularyzacji dorobku i zwiększenia liczby cytowań
Wielu użytkowników (także naukowców) poszukiwania rozpoczyna od wyszukiwarki Google, bądź Google Scholar (co
wynika z łatwości posługiwania się tym narzędziem) – dlatego tak ważne jest, aby znalazły się tam nasze dane i były jak
najwyżej w rezultatach wyszukiwania.
Warto pamiętać, że Google Scholar filtruje sieć pod kątem zasobów naukowych i przeszukuje bazy danych, katalogi
bibliotek, repozytoria, strony uczelni i innych instytucji naukowych.
Dane pobierane z baz zwykle są wyżej na liście rezultatów niż dane pochodzące bezpośrednio ze strony czasopisma; są
też bardziej wiarygodne, bo z innych miejsc Google często pobiera je błędnie. Jest możliwość dotarcia nie tylko do
danych bibliograficznych, ale również pełnych tekstów.
Google Scholar służy nie tylko jako pomoc przy szukaniu materiałów na dany temat, ale także jako narzędzie do
wyszukiwania cytowań i analiz bibliometrycznych.

Lista wyników z Google Scholar

informuje także
o dostępnych pełnych tekstach
Google Scholar
podaje liczbę cytowań
(łącznie z autocytowaniami)
danego dokumentu

Co autor może zrobić, żeby zwiększyć cytowalność własnej pracy?
• Przygotowując publikację do umieszczenia w sieci (dotyczy to portali społecznościowych, stron domowych
czasopism, repozytoriów) warto zwrócić uwagę na budowanie właściwego algorytmu wyników.
• Dokładność wyniku zależy od tego jak często wyszukiwane słowo pojawia się w danym elemencie – dlatego
ważna jest kolejność podawania i dokładności danych w naszym artykule (najważniejsze to: tytuł, nazwiska
autorów, abstrakt, śródtytuły, słowa kluczowe nadane przez autora – najlepiej jak są szczegółowe, tekst
główny, tytuł publikacji, słowa kluczowe nadane przez użytkownika – tagi, adnotacje, opis, nazwa pliku,
URId).
• Google Scholar w swoim rankingu wyników bierze pod uwagę: ważność (częstotliwość) wyrażenia, liczbę
cytowań, nazwisko autora i tytuł publikacji.

Preprinty i postprinty – jako popularyzacja dorobku
i droga do zwiększenia liczby cytowań
• Dobrą formą udostępniania wyników swoich badań jest umieszczanie ich preprintów lub postprintów w specjalnie
do tego przeznaczonych repozytoriach.
• Preprint jest zwykle rękopisem pracy wysłanej do redakcji czasopisma; nie jest recenzowany.
• Postprint – to wersja pracy już po recenzjach i akceptacji przez wydawnictwo.
• Ponieważ publikacja czasopism jest procesem dość długim, preprinty i postprinty zapewniają szybkie
komunikowanie ze środowiskiem naukowym.

Najważniejsze repozytoria preprintów

•

Prace z ArXiv można pobierać bezpłatnie

BioRxiv – The Preprint Server for Biology
(nauki biologiczne)
https://www.biorxiv.org/
PeerJ – nauki biologiczne i medyczne
SocArxiv – nauki społeczne
https://osf.io/preprints/socarxiv
PsyArXiv – obejmuje nauki psychologiczne
https://psyarxiv.com

Wyszukiwarka repozytoriów

Directory of Open Access
Repositories (OpenDOAR)
Lista repozytoriów dokumentów
elektronicznych uczelni z całego świata.
• Została opracowana przez Uniwersytet w
Nottingham (UK) oraz Uniwersytet w
Lund (Szwecja).

Polityka otwartości wydawców - SherpaRomeo
• Serwis Sherpa/RoMEO (Rights MEtadata for Open archiving) umożliwia zapoznanie się z polityką wydawców w
zakresie praw autora do zamieszczania materiałów w repozytoriach, bazach open access oraz na stronie własnej.
Gdy autor chce pozyskać informację, czy wydawca czasopisma, w którym zamierza coś opublikować lub opublikował
umożliwia publikację w trybie otwartego dostępu, może sprawdzić to w katalogu SHERPA/RoMEO.
• Pozwala uzyskać informacje o możliwościach lub ograniczeniach archiwizowania preprintów, post-printów oraz
wersji wydawcy, ewentualnym okresie karencji (embargo), miejscach, w których można archiwizować publikacje
(np. instytucjonalne repozytoria czy własne strony internetowe) i innych warunkach polityki udostępniania.

Czym kierować się przy wyborze serwisu,
w którym umieści się publikację?

•

Trzeba sobie zadać pytanie do kogo chce się skierować przekaz? Czy ma to być wąska grupa specjalistów, czy
szersze grono?

•

Każde z oferowanych narzędzi ma trochę innych odbiorców i inne możliwości np. Linkern jest skierowany do
specjalistów z danej dziedziny, ale nie naukowców; komunikacji w świecie naukowym służą ResearcheGate,
Academia.edu, repozytoria preprintów itd.

•

Najpopularniejszym narzędziem, przeznaczonym zarówno dla naukowców, jak i innych odbiorców, jest Google
Scholar.

•

Wybierając narzędzie popularyzacji dorobku musimy pamiętać o dostosowaniu przekazu do narzędzia, jakie
chcemy wykorzystać.

Blog naukowy, strona domowa autora
⚫

⚫

⚫

Ciekawą formą informowania o swoim dorobku,
prowadzonych badaniach, opublikowanych
materiałach, konferencjach, recenzjach itp. są
wszelkiego rodzaju blogi naukowe oraz informacje o
pracowniku naukowym na stronie internetowej
jednostki w której pracuje.

Blogi naukowe są dość dobrze pozycjonowane przez
wyszukiwarki, mają formę interaktywną – pozwalają na
dodawanie komentarzy i prowadzenie dyskusji oraz
recenzowanie materiałów przez innych użytkowników;
wymagają systematyczności prowadzenia (trzeba
dobrze przemyśleć sposób przekazywania treści).
Warto zadbać, aby informacje na stronie internetowej
jednostki w której pracuje autor były aktualne o nim
dane – dane kontaktowe, informacja o obszarze
badań, jakim się zajmuje, wykaz publikacji, odnośniki
do blogów, portali, serwisów społecznościowych

Przykład blogu naukowego: „Warsztat badacza” Emanuela
Kulczyckiego

Jak zwiększyć cytowalność czasopisma
Darmowa dostępność artykułów naukowych w Internecie
zwiększa prawdopodobieństwo ich cytowania

Online access = more citations

⚫

⚫

Cytowalność uzyskana przez czasopismo – czyli opublikowane w nim
artykuły – przekłada się na większą jego rozpoznawalność w świecie nauki
i tym samym jego większe wykorzystanie.
Wpływ na cytowalność ma widoczność czasopisma w sieci, a więc przede
wszystkim indeksowanie w bazach danych oraz dostępność artykułów w
wolnym dostępie.

Co można uzyskać dzięki
indeksowaniu w bazach
danych?

Cytowalność czasopism
Cytowalność czasopism można powiększyć poprzez:
• ich obecność w sieci
• bezpłatny dostęp do wszystkich numerów
• otwartość (bez rejestracji i logowania)
• indeksowanie przez naukowe i popularne wyszukiwarki
• Najlepszą opcją jest zgłoszenie czasopisma do wielu baz
• oraz wyszukiwarek (zarówno wielodziedzinowych jak i takich
• dedykowanych jednej dyscyplinie wiedzy)
• warto zamieszczać informację o nowym numerze w mediach

• społecznościowych, skierowanych do naukowców

Referencyjne bazy danych
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

AGRO
BazEkon
BazTech
Bibliographica Cartographica
Biological Abstract/BIOSIS Preview/BIOSIS
CEEOL – Central and Eastern Europe Online
Library
CEJSH
Chemical Abstracts (CAS)
DOAJ – Directory of Open Access Journals
EMBASE
ERIC
ERIH Plus
GeoArchive
Geobase
Index Copernicus

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

JSTOR
MathSciNetProQuest
SCOPUS
The Philosopher’s Index
Web of Science
EBSCO

Umieszczenie czasopisma w bazach danych to jednocześnie promocja autorów w nim publikujących oraz instytucji do
których są afiliowani.
Czasopismo nieindeksowane w żadnej bazie pozostaje poza obiegiem naukowym.
Bazy danych to nie tylko narzędzia do wyszukiwania literatury na dany temat, ale także banki informacji służące do
diagnozy stanu nauki na poziomie krajowym czy międzynarodowym.
Dzięki bazom referencyjnym, zamieszczającym bibliografię załącznikową z artykułów, mamy możliwość odszukania
cytowań – dlatego tak ważne jest, aby była ona sporządzona poprawnie.

Zgłoszenie czasopisma do bazy danych
informacje ogólne
⚫

⚫

⚫

⚫

Aby czasopismo lub seria wydawnicza zostały zarejestrowane w bazie muszą spełnić określone wymogi wydawcy
bazy.
Zgłoszenia tytułu do indeksowania w określonej bazie dokonuje najczęściej redakcja lub wydawca czasopisma.
Procedury zgłoszenia i kryteria selekcji w większości baz są zbliżone. Pierwszy etap to przesłanie do wydawcy bazy
podstawowych informacji dotyczących czasopisma wraz z prośbą o jego rejestrację. Następnie czasopismo jest
oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Dokonują tego zespoły redakcyjne baz (komisje lub rady
programowe) i podejmują decyzję o ewentualnej rejestracji w bazie. Pod uwagę brane są między innymi takie
kryteria jak: tematyka czasopisma, poziom merytoryczny, terminowość ukazywania się kolejnych zeszytów,
wdrożenie kodeksu etycznego. Zgłaszający musi zapewnić wydawcy bazy dostęp do pełnych tekstów artykułów, w
formie drukowanej i/lub elektronicznej.
Decyzja o indeksowaniu w danej bazie jest jednocześnie potwierdzeniem jakości czasopisma.

Zgłoszenie czasopisma do bazy danych
SCOPUS

Scopus stosuje bardzo surowe kryteria oceny i selekcji. Ocena jest dwuetapowa:
– ocena wstępna (formalna) – czasopismo musi być recenzowane, artykuły muszą mieć abstrakty w j. angielskim, musi
być regularnie wydawane, mieć ISSN oraz wdrożony kodeks postępowania etycznego, bibliografia załącznikowa musi
być zapisana alfabetem łacińskim, a tytuły artykułów przetłumaczone na j. angielski, czasopismo musi się ukazywać co
najmniej przez dwa lata przed ewaluacją.
– ocena merytoryczna – brane są po uwagę takie zagadnienia jak: przekonująca koncepcja czasopisma, sposób
recenzowania, międzynarodowość autorów i redaktorów, jakość zawartości (oceniana za ostatnie trzy lata), wkład
naukowy czasopisma do dyscypliny, jasne sformułowania w abstraktach, utrzymanie stałego, wysokiego poziomu
artykułów, cytowalność artykułów w bazie Scopus, cytowalność rady redakcyjnej, dostępność zawartości czasopisma
online, przejrzystość strony internetowej, wersja strony internetowej w j. angielskim.

Zgłoszenie czasopisma do bazy danych
SCOPUS

Jak sprawdzić cytowania czasopisma w SCOPUS
jeśli nie jest ono indeksowane w tej bazie?

Wybieramy pole „References”

Tu wpisujemy tytuł
czasopism

Jak sprawdzić cytowania czasopisma w SCOPUS
jeśli nie jest ono indeksowane w tej bazie?
Otrzymujemy listę dokumentów
cytujących artykuły
z poszukiwanego czasopisma – jeśli
jesteśmy zalogowani na swoje konto
w SCOPUS – możemy listę
zapisać w PDF, wysłać mailem,
wydrukować

Można też przeanalizować
uzyskane rezultaty

Klikając w pole
„View secondary documents”
otrzymamy listę artykułów
z poszukiwanego czasopisma,
które były cytowane

Listę cytowanych artykułów
z poszukiwanego czasopisma
Można zapisać w PDF,
wysłać mailem,
wydrukować

Jak sprawdzić cytowania czasopisma w SCOPUS
jeśli nie jest ono indeksowane w tej bazie?

Analiza cytowań artykułów
zamieszczonych w poszukiwanym czasopiśmie
Liczba cytowań danego tytułu odnotowanych
w bazie Scopus ma znaczenie w czasie starań
o włączenie go do bazy

Zgłoszenie czasopisma do bazy danych
Web of Science

Wszystkie materiały (czasopisma), jakie trafiają do Web of Science Core Collection są poddawane bardzo szczegółowej
ocenie, jednak dwie spośród ośmiu kolekcji mają szczególnie ostre kryteria. Są to: Science Citation Index Expanded
oraz Social Sciences Citations Index – czasopisma w nich zawarte mają wyliczane corocznie wskaźniki bibliometryczne
(w tym Impact Factor) – można je znaleźć w bazie Journal Citations Reports (JCR).
Podobnie jak w Scopus ocena czasopisma składa się z dwu części: wstępnej i merytorycznej. Wskaźniki
bibliometryczne są wyliczane dopiero w trzecim roku rejestracji.

Zgłoszenie czasopisma do bazy danych
Web of Science

Jedną z części WoS jest podbaza Emerging Sources Citation Index (ESCI). Proces ewaluacji czasopisma jest w niej
uproszczony. Czasopismo może być włączone do indeksowania jeśli tylko spełnia podstawowe kryteria. Są one
znacznie złagodzone – czasopismo musi być recenzowane, mieć opracowane standardy etyczne oraz przygotowane
metadane w j. angielskim, musi być wydawane w wersji elektronicznej i publikować treści poszukiwane przez
użytkowników.
Dla czasopism z listy ESCI nie jest wyliczany Impact Factor. Obecność czasopisma na tej liście nie gwarantuje też, że
kiedyś znajdzie się ona w najważniejszych podbazach JCR (ale jest dobrym punktem wyjścia, aby się w nich znaleźć).
Mimo wszystko lista jest prestiżowa dla czasopisma a teksty w nim publikowane stają się bardziej widoczne dla
użytkowników.
Dla autorów ważne jest to, że ich publikacje będą indeksowane w Web of Science Core Colection i widoczne dla
użytkowników.

Zgłoszenie czasopisma do bazy danych
DOAJ (Directory of Open Access Journals)

DOAJ jest największą bazą zbierającą informacje o czasopismach w otwartym dostępie – istnieje od 2003 roku, została
stworzona na Uniwersytecie w Lund (Szwecja).
Aby czasopismo mogło być zarejestrowane w bazie konieczne jest złożenie ankiety. Istnieje trójstopniowy system
recenzji
– redaktor (po złożeniu wniosku przez redakcję czasopisma poddaje je kontroli formalnej i przypisuje je do
odpowiedniej grupy krajowej)
– redaktor prowadzący krajowy (przydziela periodyk jednemu z redaktorów, który szczegółowo sprawdza informacje
zawarte we wniosku, może prosić redakcję czasopisma o wyjaśnienie pewnych kwestii, na koniec rekomenduje lub
odrzuca wniosek, jego rekomendacje są weryfikowane przez redaktora prowadzącego)
– redaktor zarządzający (podejmuje ostateczną decyzję)
Weryfikacja polega na sprawdzenia czy zgłoszone czasopismo ma charakter naukowy i czy jest otwarte.

Zgłoszenie czasopisma do bazy danych
DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Zgłoszenie czasopisma do bazy danych
ERIH Plus

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) to otwarta baza danych zawierająca
czasopisma z nauk humanistycznych i społecznych (jej poprzednikiem był ERIH).
Kryteria włączenia czasopisma do bazy: musi mieć ściśle ustaloną procedurę recenzowania, posiadać radę naukową,
ISBN, do każdego artykułu powinien być dołączony abstrakt w j. angielskim, przy nazwisku autora musi się znaleźć jego
afiliacja, tylko dwie trzecie autorów może pochodzić z tej samej instytucji.
Przy ewaluacji (oceniane są dwa ostatnie lata) dużą uwagę zwraca się na afiliację autorów – ustala się czy czasopismo ma
rangę międzynarodową, krajową czy lokalną (jeśli są w nim pracownicy tylko instytucji macierzystej nie może być
włączone do ERIH Plus).

Zgłoszenie czasopisma do bazy danych
CEEOL (Central and Eastern European Online Library)
• CEEOL – obejmuje publikacje (książki
i czasopisma) z zakresu nauk
humanistycznych i społecznych z
Europy Środkowej i Wschodniej
• Aby publikacja znalazła się w CEEOL,
należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy online. Zespół pomocy
technicznej ocenia zgłoszenie i
przesyła redaktorowi czasopisma
niezbędne informacje.

Przykładowe polskie bazy indeksujące czasopisma
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Pytania mogą Państwo zadać:
• osobiście w Informatorium: ul. Chopina 27, pok.
404
(IV piętro obok Czytelni Teologicznej)
• telefonicznie: (81) 445 31 19 lub 445 31 42
• lub e-mailowo: infnauk@kul.pl

Oferujemy szkolenia z zakresu:
korzystania z zasobów elektronicznych (szczególnie zakupionych
przez Uniwersytet baz danych)
◆

baz i wskaźników bibliometrycznych, wyszukiwania cytowań

◆

czasopism punktowanych i czasopism drapieżnych

◆

◆

www.kul.pl

promowania dorobku za pomocą portali społecznościowych
dla naukowców
stylów bibliograficznych (APA, MLA i in.)

