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Lista Filadelfijska czy Master Journal List ? 

Źródło: Andrzej Kajetan Wróblewski. Kryteria są jasne. „Forum Akademickie”. 4 (1999), 

kwiecień 1999. Akademicka Oficyna Wydawnicza. ISSN 1233-0930 (pol.). 
 

„Lista czasopism, opracowana i 

uaktualniana przez Institute of Scientific 

Information (ISI) z Filadelfii […]Tę listę 

przy jakiejś okazji nazwałem skrótowo 

listą filadelfijską i owa nazwa przyjęła 

się już w Polsce” (Wroblewski, 1999) 
 

 

 Prof. Kajetan Andrzej Wróblewski 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Kajetan_Wr%C3%B3blewski
http://www.forumakad.pl/archiwum/99/4/artykuly/14-przeglad.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
http://worldcat.org/issn/1233-0930
http://worldcat.org/issn/1233-0930
http://worldcat.org/issn/1233-0930
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski


Lista Filadelfijska czy Master Journal List ? 

Master Journal List 

to lista czasopism naukowych 

opracowana i aktualizowana 

począwszy od 1964 roku przez 

Instutut of Scientific Information 

obecnie Thomson Reuters 

Scientific, zawierająca tytuły 

czasopism, które przeszły proces 

oceny i są uwzględniane przez bazy 

wydawane przez Thomson Reuters 

takie jak: Web of Sicence, BIOSIS, 

Inspec, Current Content i Zeological 

Records.  

Dr Eugene Garfield 
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Thomson Reuters Master Journal List 
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ 



Thomson Reuters Master Journal List 
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ 
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Web of Knowledge zawiera 

18,711 niepowtarzalnych 

tytułów czasopism 
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Web of Knowledge zawiera  

materiały reprezentujące  

Ogólnoświatową Społeczność 

Wydawniczą 



Baza Web of Science 
webofknowledge.com  



Indeks tytułów 



Web of Science – lista rezultatów 
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Proces selekcji czasopism w Thomson Reuters 

• ok 2000 czasopism jest ewaluowanych rocznie 

– ok12 % zostaje zatwierdzonych do indeksacji 

 

• Kolegium redakcyjne Thomson Reuters stanowią: 

– Specjaliście w zakresie obrotu informacją  

– Bibliotekarze i bibliotekoznawcy 

– Eksperci dla danej dziedziny 

 

Web of Science  

Czasopisma ewaluowane 

Jakość czasopism 

Inne czasopisma 
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Proces selekcji czasopism:  
cztery poziomy ewaluacji 

Standardy 

wydawnicze 

Kontent  Międzynaro- 

-dowy skład   

Analiza 

cytowań  

•Regularność 

wydań 

• Międzynarod. 

konwencje 

wydawnicze  

•Dane bibliograf. 

po angielsku   

•Ocena 

recenzentów 

•Dodatkowe info. 

(granty itp.) 

•Jak wzbogaci 

WOS? 

•Czy temat jest 

już 

reprezentowany? 

•Porównanie z 

innymi 

czasopismami w 

WOS 

•Jakość 

materiałów 

• Czy autorzy, 

recenzenci i 

redaktorzy 

reprezentują 

grono międzyn. ? 

•Do kogo 

czasopismo jest 

kierowane? 

Nowe czasopismo: 

•Cytowania osób 

piszących/edytujących/   

oceniających artykuły 

Istniejące czasopisma : 

•Impact Factor 

(analiza cytowań w 

kontekście wydawniczym)   



Kluczowe kryteria indeksacji   

 JĘZYK– dane bibliograficzne artykułu (tytuł, słowa kluczowe) i 

abstrakt muszą być podane w języku angielskim; opisy 

bibliograficzne artykułów cytowanych muszą być zapisane literami 

alfabetu łacińskiego; preferowane są czasopisma publikujące pełne 

teksty w języku angielskim; 

 PRZESTRZEGANIE ZASAD MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI 

WYDAWNICZEJ (international editorial conventions) – opisowy tytuł 

czasopisma, opisowe tytuły artykułów i abstrakty, kompletne dane 

bibliograficzne wszystkich cytowanych publikacji, pełna informacja 

adresowa dotycząca każdego autora; 

 TERMINOWOŚĆ– systematyczne ukazywanie się kolejnych 

numerów czasopisma, świadczące o tym, że wydawnictwu nie brak 

artykułów do publikacji; w przypadku czasopism elektronicznych nie 

ukazujących się w regularnych odstępach czasu analizuje się liczbę 

artykułów publikowanych na przestrzeni kilku miesięcy; 



Kluczowe kryteria indeksacji c.d.  

 ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA – czasopismo musi wnosić „coś 

nowego”, np. wyniki nowych badań – treść nie może dublować 

zawartości innych czasopism indeksowanych przez bazę; jest 

zalecane, aby w artykułach, w miarę możliwości, podawano 

informacje na temat źródła finansowania badań; preferowane są 

czasopisma recenzowane 

 ZRÓŻNICOWANIE POD WZGLĘDEM NARODOWYM – jeżeli w 

czasopiśmie publikują autorzy z różnych krajów, zakłada się, że jest 

ono postrzegane jako ważne przez międzynarodową społeczność 

naukowców i badaczy; ta zasada nie jest stosowana w odniesieniu 

do czasopism o zasięgu regionalnym, adresowanych do 

społeczności lokalnych, o specjalistycznej tematyce 

charakterystycznej dla regionu lub publikujących wyniki badań 

prowadzonych lokalnie. 

Za: Danuta Turecka. Lista filadelfijska „Forum 

Akademickie”. 12 (2007),  



Rozszerzenie indeksów o czasopisma 
regionalne (2007-2011)  

Arts & 

Humanities  

Agriculture 

Biology & 

Environmental 

Sciences  

Clinical 

Medicine  

Engineering 

Computing & 

Technology  

Life 

Sciences  

Physics 

Chemistry & 

Earth 

Sciences  

Social & 

Behavioral 

Sciences  
Total 

Europe  175 109 182 113 78 146 287 1090 

Asia Pacific  20 83 128 58 71 67 98 525 

Latin 

America 
31 61 43 15 17 22 60 249 

Middle East 

& Africa  

  
13 23 39 15 15 9 32 141 

North 

America  

 
9 1 17 5 5 2 8 47 

Total 248 277 409 206 186 246 485 2052 
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Czasopisma w Web of Science 

Obecnie w Web of Science jest ponad 12,250 czasopism z 

całego świata 

 

  144+ Polski  ( JCR SCI (z IF) 122; JCR SSCI  7 

 

   W latach 2008-2012 z Polski zgłoszono ponad 90 czasopism 

do oceny 

 

Główne powody odrzucenia czasopism: 

 

o opóźnienia wydania (>>standardy wydawnicze) 

o brak tytułów i informacji bibliograficznych po 

angielsku, (>>standardy wydawnicze) 

o nie odpowiednie tematycznie do SSCI (>>kontent) 



Analiza cytowań 

• Badane są wszystkie cytowania do   

  -artykułów w czasopismach indeksowanych w 

WoS   

  -artykułów w czasopismach nieindeksowanych   

• Istniejące czasopisma: ogólna średnia cytowań, 

impact factor, indeks natychmiastowości   

• Nowe czasopisma: cytowania do prac autorów, 

redaktorów i recenzentów do tej pory  
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Parę słów o auto-cytowaniach na poziomie 
czasopisma  

• Auto-cytowania to rzecz normalna i 

charakterystyczna dla nauki   

• 80% czasopism w JCR Science Edition mają auto- 

cytowania poniżej <20% 

• Auto-cytowania mogą oddawać naturę tematu  

• Tematyka może być wąska lub dopiero powstawać  

• Czasopisma wielodyscyplinarne mają na ogół 

niskie auto-cytowania   

• Wysokie auto-cytowania mogą spowodować 

wykluczenie czasopisma z JCR a nawet z WOS   

 22 



Analiza cytowań prac nieindeksowanych  
Cited Reference Search 

 



Analiza cytowań prac nieindeksowanych  
Cited Reference Search 
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Jak zgłosić czasopismo do ewaluacji 
 http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/selection/ 





Thomson Reuters 

ATTN: Publication Processing 

1500 Spring Garden Street 

Fourth Floor 

Philadelphia, PA 19130 USA 

W celu zgłoszenia czasopisma do oceny należy 

przesłać trzy kolejne numery od razu po ich 

ukazaniu się na adres: 

Adres do wysyłki aplikującego czasopisma 
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Ewaluacja, selekcja,indeksowanie 
  

Ewaluacja 

czasopisma 

 

Decyzja  

dodania  do  

Indeksu 

 

Ustalenie kategorii 

tematycznych 

 

Oznaczenie 

typów  

dokumentów 

 

Dobór produktu 

 (konkretnego  

Indeksu WOS) 

Ocena jakości czasopisma i monitorowanie 

autocytowań nie kończy się z dniem dodania 

czasopisma do Web of Science, ale trwa tak 

długo jak czasopismo jest indeksowane 

Początek 

Indeksowa

-nia 
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Impact Factor 

5-Year Impact Factor 

Immediacy Index 

Cited  and Citing Half-

Life 

Self-Citation Rates 

Rank-in-CategoryTables 

Article Influence 

ScoreTM 

Eigenfactor ScoreTM 

Wskaźniki bibliometryczne czasopism w 
Journal Citation Reports 
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Impact Factor 

 
 

 

 
 
Impact Factor mierzy wyniki cytowań czasopisma i nie odnosi 
się do wyników cytowań konkretnych artykułów lub autorów 



Główne dane wykorzystane w obliczeniu wskaźników 
bibliometrycznych  
 Journal Impact Factor 

    All  

Prior Years 

czas 

Artykuł główny– opublikowany w 2010 

Cytowanie do prac opublikowanych w 2009, 08, 07, 06, 05 

cytowania 

2010 2011 2012 

5 letni Impact Factor 

2005 2006 2007 2008 2009 

Immediacy Index 

Czas na tym wykresie porusza się z lewa do prawa,  

czyli od przeszłości do teraźniejszości, a JCR w 

odwrotnym kierunku, od prawa do lewa   



  Journal Citation Reports 

Tu można wybrać 

kategorie naukowe. 

 

Indeksy nauk ścisłych i 

społecznych są 

oddzielnie  



Journal Citation Reports 

 



JCR – Strona wybranego czasopisma 

  



 

Ranking czasopisma w kategorii – kwartyle  



 

Przykład czasopisma o standardowych wynikach (dane 

z  JCR 2010 

 

Cited  

Journal  

Graph 

Auto  

Cytowania 

Czasopisma 

 



Przykład czasopisma zdjętego z JCR z powodu wysokiego poziomy 

autocytowań (dane w JCR 2009) 

 Revista Brasileira de Farmacognosia-Brazilian Journal of Pharmacognosy 

2009 

Cited Journal 

Graphic 

Wpływ auto cytowań na 

ranking w kategorii:: 

z  Q1 

do Q4 

•Chemistry, Medicinal 

•Pharmacology & Pharmacy 

Czasopismo jest wykluczone z JCR od 2010 , także na rok JCR 

2011, i będzie poddane ocenie w 2012.   
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Strategiczne sprawy kluczowe dotyczące 
obecnych i przyszłych czasopism 

 
   

• Dokładne przestudiowanie konkurencji i selekcja najlepszych praktyk 

• Jak duże jest nasze wydawnictwo i na co nas stać 

• Kto nas czyta i kto ma nas czytać 

• Strategiczna decyzja o dyscyplinie naukowej (lista „scope notes” w JCR) 

• Aktywne poszukiwanie wpływowych  badaczy z dziedziny i zapraszanie ich do 

publikacji 

• Oferowanie autorom lepszej usługi niż konkurencyjne czasopisma 

• Stworzenie i promocja medialnego wizerunku czasopisma 

• Dokładna selekcja artykułów i profesjonalna korespondencja z autorami 

(odrzuconymi  też) 

• Zapoznanie się z procesem selekcji czasopism do Web of Science (wersja po 

polsku na stronie www.wokinfo.com/poland)  

 

 

 

http://www.wokinfo.com/poland


Pytania przed naukowcami i redaktorami 

Publikować… ale 

gdzie? Publikować 

ale co i jak? 

 

Z kim? 

Z kim i kogo? 

Co jest czytane i 

cytowane? Czy będą 

nas czytać i cytować? 

 

Czym się kierować w labiryncie 

czasopism?  Jak znaleźć się w 

pierwszej 100 z dziedziny na 

świecie? 

 



 
Dokładne przestudiowanie konkurencji i 

selekcja najlepszych praktyk 
 

• Poszukiwanie tematyczne w Web of Science umożliwia znalezienie czasopism w których 

w ostatnim okresie pojawiły się artykuły na tematy przedstawiane w Państwa 

czasopiśmie. W ten sposób można znaleźć nowych autorów z zagranicy. 

• Warto znaleźć kilka czasopism które mają b. dobre wyniki i spróbować zastosować ten 

model lub jego część (ilość artykułów, częstotliwość, autorów, marketing, dostępność) 

• Poszukiwanie tematyczne w WOS umożliwia również analizę jakie tematy z dziedziny są 

w tej chwili „gorące” lub stale ważne i rozwijające się; świadczy o tym m.in liczba cytowań   

• Gdzie jest konkurencja (strony www, bazy czasopism,  indeksy) : tam trzeba być aby być 

atrakcyjnym dla autorów. 



Identyfikowanie tematów,  autorów i czasopism 

w danej dziedzinie na Web of Science  



Gdzie publikują autorzy z danej dziedziny? 
  



Korzystając z Web of Science i JCR można: 

• Zobaczyć jakie tematy są poruszane  i z jakim skutkiem 

• Przygotowując specjalne numery czasopisma można 

posłużyć się JCR i WoS aby znaleźć czasopisma i autorów 

piszących na dane tematy 

• Różne wskaźniki  w JCR podpowiadają zachowanie 

czytelników (indeks natychmiastowości, 5-letni IF)—warto się 

nimi kierować 

• Aktywne poszukiwać wpływowych  badaczy z dziedziny i 

zapraszać ich do publikacji 

 

 



WOS umożliwia poszukiwanie wpływowych  badaczy z 
dziedziny i zapraszanie ich do publikacji 



 

Oferowanie autorom lepszej usługi niż konkurencyjne 
czasopisma 

• Dostęp do szerszej, nowej rzeszy czytelników z nowego  

dla nich regionu 

• Międzynarodowy prestiż  dla autora w Europie Centralnej  

• Promocja autora na  zrzeszonych uniwersytetach 

poprzez m.in. zaproszenie na uczestniczenie 

nieodpłatnie na konferencji tematycznej lub wykład dla 

profesorów i studentów. 

 



Stworzenie i promocja medialnego wizerunku 
czasopisma 

 
• Marketing pisma: on-line, na stronach uniwersytetów, 

stronach branżowych i bazach naukowych  

• Należy skorzystać z profili  i portali facebook, my space, 

twitter i you tube aby promować Wasze zagadnienia, 

rozmowy z autorami, wyniki badań ; im więcej materiałów 

multimedialnych i żywych, tym szersza publiczność i wyższy 

wzrost czytelnictwa 

• Indeksacja w czołowych bazach bibliometrycznych (Thomson 

Reuters, Elsevier) i czasopism naukowych 

• Warto być w systemie „open access” – dawać dostęp do 

artykułów za darmo 
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Stworzenie i promocja medialnego wizerunku 
czasopisma; z instrukcjami dla autorów i 

recenzentów 



Dokładna selekcja artykułów i profesjonalna 
korespondencja z autorami (odrzuconymi  też) 

• Komunikacja z autorami 

(przyszłymi/zaakceptowanymi/odrzuconymi) jest kluczowa w 

budowaniu relacji z nimi (jak ich znaleźć? Wystarczy  baza 

WOS i linki email jakie w niej są)  

• Należy być wybiórczym: trzymać się standardów i walczyć o 

jakość badań i tekstów.  

• Format artykułu i bibliografii: należy go jasno ustalić, i 

wymagać od autorów 

• Tematyka artykułów powinna być „gorąca” –WOS pomaga w 

ocenie  co cieszy się obecnie powodzeniem i co może być 

gorącym tematem jutra 

 

 

 

 

 



 

Dziękuję za uwagę! 
marcin.kapczynski@thomsonreuters.com 
 
http://wokinfo.com/publisher_relations/journals/ 
 
http://ip-science.thomsonreuters.com/ 
 
http://wokinfo.com/ 
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