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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

R. 7, z. 12 (185): poniedziałek, 11 czerwca 2012 roku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zapraszam na codziennie aktualizowaną  
stronę ISBNiKa na Facebooku 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zapowiedzi 

 

Otwarta nauka i edukacja 
3. Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce 
Bydgoszcz, 13-14 kwietnia 2012 roku 

Sesja I. Część 1: Nowe podejście w prowadzeniu badań / Session I. Part 1: New approaches to 
conduct the research 

● Daniel Mietchen: Otwieranie procesu badawczego: http://www.nowyebib.info/publikacje-
ebib/36/1011-daniel-mietchen-pl  

● Cameron Neylon: Sieć wspomaga badania: nie tylko jest ich więcej, są lepsze, ale fundamental-
nie odmienne: http://www.nowyebib.info/publikacje-ebib/23/1005-cameron-neylon-pl 

● Paweł Szczęsny: Nauka 2.0: elity nauki i jej entuzjaści, co z tego wynika?: 
http://www.nowyebib.info/publikacje-ebib/36/1013-pawe-szczsny-pl  

● Jakub Szprot: Otwieranie nauki w Polsce: http://www.nowyebib.info/publikacje-ebib/36/1015-
jakub-szprot-pl  

● Michał Kaczmarczyk: Web 2.0 w służbie uczelni: http://www.nowyebib.info/publikacje-
ebib/36/1016-michal-kaczmarczyk-pl  

● Emanuel Kulczycki: Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji: 
http://www.nowyebib.info/publikacje-ebib/36/1018-emanuel-kulczycki-pl  

Sesja I. Część 2: Praktyczny wymiar prowadzenia badań / Session I. Part 2: The practical di-
mension of research  

● Peter Murray-Rust: Otwarte dane a literatura naukowa: http://www.nowyebib.info/publikacje-
ebib/36/1020-peter-murray-rust-pl  

● Grzegorz Grześk: Początki telemedycyny w województwie kujawsko–pomorskim: 
http://www.nowyebib.info/publikacje-ebib/36/1021-grzegorz-grzesk-pl  

● Wojciech Szczęsny: Obraz w chirurgii, chirurgia w obrazach: http://www.nowyebib.info/publikacje-
ebib/23/1007-wojciech-szczesny-pl  

● Miguel Angel Marquina: Rozwój obywatelskiej cybernauki i jej wpływ na profesjonalne badania na-
ukowe: http://www.nowyebib.info/publikacje-ebib/36/1022-miguel-angel-marquina-pl  

Sesja II. Nowy wymiar edukacji szkół wyższych / Session II. New approaches to higher educa-
tion  

● Marcin Grynberg: Czy wykładowcy i studenci są gotowi na otwartość?: 
http://www.nowyebib.info/publikacje-ebib/36/1025-marcin-grynberg-pl  

● Abel Caine: Platforma otwartych zasobów edukacyjnych UNESCO: 
http://www.nowyebib.info/publikacje-ebib/36/1024-abel-caine-pl  
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● Adam Liwiński: Po co nam TED?: http://www.nowyebib.info/publikacje-ebib/36/1026-adam-
liwinski-pl  

● Karolina Grodecka: Open AGH i inne platformy e-learningowe: 
http://www.nowyebib.info/publikacje-ebib/36/1028-karolina-grodecka-pl  

● Daria Gęsicka, Beata Marek, Magdalena Rutkowska: Prawo autorskie dla bibliotekarzy: prezentacja 
nowej oferty edukacyjnej dla bibliotekarzy: http://www.nowyebib.info/publikacje-
ebib/36/1027-beata-mareki-pl  

Źródło: Elektroniczna Biblioteka, data dostępu 06.06.2012 

Z ŻYCIA SEKCJI 

KONKURS na projekt graficzny zakładki do książki  

Biblioteka Siódme Niebo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie ogłasza 
KONKURS na projekt graficzny zakładki do książki. Technika prac, forma, kształt 
oraz kolorystyka – dowolna.  
Warunki: 
● użycie znaków i symboli rozpoznawczych biblioteki uczelnianej (wszelkie znaki 
i symbole są dostępne w bibliotece), 
● praca musi być wykonana techniką umożliwiającą wykonanie kopii na papier, 
uwzględniającą technologie wydruku laserowego lub atramentowego; 
● wielkość pracy nie może przekraczać powierzchni rzeczywistej 21cm x 5 cm 

Prace należy składać w siedzibie biblioteki Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie, 
ul. Monte Cassino 15 p. IV, lub drogą email na adres biblioteka@wshtwp.pl w terminie do 30 czerwca 
2012 roku. Zwycięzców wyłoni specjalna komisja w terminie do 10 lipca 2012 roku. 

Cenne nagrody wręczy osobiście JM Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie, 
a najlepsza praca stanie się znakiem rozpoznawczym Biblioteki Naszej Uczelni. 

Pierwsze prace zostały już złożone w bibliotece-czekamy na kolejne!!! 
Źródło: Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, data dostępu 06.06.2012 

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Folia Bibliologia, vol. 52: 2010 

Z końcem maja 2012 roku ukazał się kolejny tom Folia Bibliologica, Biuletynu 
Biblioteki Głównej UMCS (za rok 2010, vol. 52), wydawanego wspólnie z Insty-
tutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej pod redakcją naukową prof. 
dr hab. Marii Judy i dra Bogusława Kasperka (redakcja naukowa bieżącego 
tomu – dr Anita Has-Tokarz). Zawarte w nim artykuły są wyrazem szerokiego 
spektrum bibliologicznych zainteresowań ich autorów. W numerze znalazły się 
teksty analizujące: dworskie zwyczaje w miniaturach rękopisu Bardzo bogate 
godzinki księcia de Berry, motyw cherubina w ukraińskich drukach Iwana 
Fiodorowa, biblioteki publiczne szkół średnich Królestwa Polskiego w okresie 
międzypowstaniowym, dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze Marii i Je-
rzego Kuncewiczów (zbiory Biblioteki Głównej UMCS), humor bibliograficzny 
w Polsce, bibliotekarstwo w Szwecji, nowe funkcje Biblioteki Publicznej w Pu-
ławach czy wreszcie projekt Internetowego Katalogu Nauki o Informacji (KINIA 
– http://kinia.czytelnia.net/). Publikację dopełniają recenzje książek z dzie-

dziny bibliologii i informatologii oraz sprawozdanie z konferencji naukowej Biblioteka, Książka, Infor-
macja i Internet 2010, która odbyła się w Instytucie w dniach 18-19 listopada 2010 roku. 
Źródło: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lulinie, data dostępu 04.06.2012  
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2012 top ten trends in academic libraries 
A review of the trends and issues affecting academic libraries in 
higher education 

The ACRL Research Planning and Review Committee is responsible for creating 
and updating a continuous and dynamic environmental scan for the associa-
tion that encompasses trends in academic librarianship, higher education, and 
the broader environment, e.g., economic, demographic, political; providing an 
annual environmental scan “snapshot.” The committee also is responsible for 
identifying the ACRL “top ten trends” for release every two years.  
● Cały artykuł znajdziesz tutaj: College and Research Libraries News, do-
kument online: http://crln.acrl.org/content/73/6/311.short,data dostępu 
05.06.2012 
Źródło: Lidia Derfert-Wolf, korespondencja nadesłana 05.06.2012 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

„Czy książka przetrwa?”: wywiad z Łukaszem Gołębiewskim 

29 maja 2012 roku Łukasz Gołębiewski wziął udział w Multikulturowym Festiwalu Książki w Węgro-
wie, gdzie był jednym z głównych bohaterów spotkania „Czy książka przetrwa”. O czym mówił, można 
posłuchać w wywiadzie udzielonym lokalnej stacji radiowej. Rozmowę znajdziecie państwo w pliku za-
mieszczonym poniżej. (r)  
● (podlasie.mp3 7.15 MB): http://rynek-ksiazki.pl/attach/94  
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 04.06.2012 

Skoro już się zacząłem zajmować bibliotekarzami dyplomowanymi....  

Skoro już się zacząłem zajmować bibliotekarzami dyplomowanymi.... W skrócie, bo i tak nikt nie uwie-
rzy (poza Agnieszką Koszowską, która dostaje materiał do zaopiniowania z MKiDN jako FRSI, oraz 
członkami KDBASP). Otóż odtąd -- poza szkolnictwem wyższym -- będzie w ten sposób. Dostajecie li-
cencjat, idziecie do biblioteki publicznej, zostajecie młodszym bibliotekarzem i z tym licencjatem może-
cie się dochrapać st. bibliotekarza, a z magisterium i po odsłużeniu 6 lat -- zostać nawet st. kusto-
szem. Ale jeśli skończycie jakąś wersję BIN, to z licencjatem dostajecie pierwsze z dostępnych stano-
wisk bibliotekarzy dyplomowanych -- asystenta, i na tym koniec. Chyba że macie analogiczne magiste-
rium. Wtedy, każdorazowo bez wysługi lat, macie (ma wasz pracodawca...) do wyboru trzy stanowiska, 
tylko trzeba się zdecydować albo losować: adiunkta, kustosza dyplomowanego, st. kustosza dyplomo-
wanego. Oczywiście proces legislacyjny może się nie zakończyć, por. 
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/505/projekt/47495/katalog/47498. Ale to jest część deregulacji 
i pewnie się zakończy. Mnóstwo pytań, prawda? A ja mam jedno: ktoś pamięta aferę „lub czasopisma”? 
Ktoś interesuje się stanowieniem prawa na styku MZiOS/NFZ/koncerny farmaceutyczne? No to dla-
czego w nauce i kulturze prawo miałoby być stanowione inaczej? 

Henryk Hollender 
Witamy na stronach RCL: http://legislacja.rcl.gov.pl [Rządowe Centrum Legislacji]  
● Post i dyskusja na Forum w grupie Biblio: http://www.facebook.com/groups/156127044423517/, 
data dostępu 08.06.2012 

Udostępniaj wiedzę i zarządzaj naukowymi przewodnikami tematycznymi 
dzięki aplikacji SubjectsPlus 

Naukowe przewodniki tematyczne oparte na bazach danych stały się w ostatnich 
latach bardzo popularne w bibliotekach amerykańskich. W następstwie czego 
należałoby wiedzieć, że narzędziem pozwalającym na zarządzanie i udostępnianie 
wiedzy oraz informacji w postaci przewodników tematycznych jest darmowy Sub-
jectsPlus. Skrypt został opracowany w Ithaca College Library i udostępniony na 
licencji GNU General Public.  

Wypada również nadmienić, że jest to doskonała alternatywa dla płatne-
go narzędzia LibGuides, wykorzystywanego do promocji i prezentacji zbiorów spe-

cjalnych online. 

Niemniej jednak dzięki SubjectsPlus można uruchomić wiele więcej funkcji, a przy odrobinie 
kreatywności skrypt może być używany do zarządzania całą witryną biblioteki (funkcjonalność CMS). 
Co więcej, system można dostosować do swoich potrzeb poprzez edycję stylów CSS oraz określanie po-
zycji specjalnie przygotowanych bloków z treścią lub funkcjonalnościami metodą drag and drop. […]  
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● Cały artykuł znajdziesz tutaj: CMS w bibliotekach, dokument online: 
http://www.cmswbibliotekach.umk.pl/2012/06/08/udostepnianiaj-wiedze-i-zarzadzaj-naukowymi-
przewodnikami-tematycznymi-dzieki-aplikacji-subjectsplus/, data dostępu 08.06.2012 

Historyczny i humanistyczny wymiar nadprodukcji informacji 

Na stronach magazynu The Hedgehog Review dostępny jest esej Chada Wellmona Why Google Isn’t 
Making Us Stupid…or Smart [http://www.iasc-
culture.org/THR/THR_article_2012_Spring_Wellmon.php]. Google na szczęście nie jest centralnym 
punktem jego wykładu, choć wyraźnie nawiązuje on do znanej tezy Nicka Carra 
[http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/6868/] 

300 miliardów emaili, 200 milionów wiadomości na Twitterze i 2.5 miliarda SMS-ów codziennie 
przesyłanych jest przez sieci cyfrowe – a to tylko jeden z przejawów nadprodukcji informacji, którą wy-
dają się zgodnie potępiać bardziej konserwatywni badacze i publicyści. Bez wątpienia coraz trudniej 
jest skupić uwagę, zmieniają się modele czytania – z narracyjnego na hipertekstowy (chociaż, że nie 
zawsze tak musi być, przekonuje w swojej książce Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach 
tekstu i lektury Christian Vandendorpe). 
[http://www.wuw.pl/ksiegarnia/product_info.php?products_id=4014&osCsid=d16a2606d7673b19f74
fcb60bc526956]. 

Negatywne efekty nadmiaru informacji obserwować można oczywiście nie tylko w internecie, 
zmiany je inspirujące są jednak przez internet wywoływane: śledzenie nowych publikacji wydawni-
czych związanych z tematyką badań jest dużo łatwiejsze dzięki Sieci, ale rodzi pytanie o możliwość 
choćby częściowego wypełnienia ideału przeczytania wszystkiego na temat, na który chcemy się wypo-
wiadać. No i pojawia się frustracja, bo duża część z tych książek nigdy nie znajdzie się w żadnej pol-
skiej bibliotece. 

Wartość eseju Wellmona moim zdaniem polega przede wszystkim na tym, że uświadamia 
w nim, jak stary jest problem nadprodukcji informacji. A także – ponieważ akcentuje konieczność mó-
wienia o danych zawsze w perspektywie ich społecznej czy kulturowej recepcji. Przecież użalanie się 
nad wydajnością systemów informatycznych nie ma sensu, z ludzkiej perspektywy to, czy dziennie pi-
sanych jest 10 czy 300 miliardów maili nie ma znaczenia. Kiedy nie działa Facebook boimy się nie 
o istnienie tego systemu, ale o dane i relacje, które w jego ramach są dystrybuowane: 

From a more embodied, human perspective, these tremendous scales of information are rather 
meaningless. We do not experience information as pure data, be it a byte or a yottabyte, but as filtered 
and framed through the keyboards, screens, and touchpads of our digital technologies. [...] All of the 
chatter about information superabundance and overload tends not only to marginalize human persons, 
but also to render technology just as abstract as a yottabyte. An email is reduced to yet another data 
point, the Web to an infinite complex of protocols and machinery, Google to a neutral machine for produc-
ing information. Our compulsive talk about information overload can isolate and abstract digital technol-
ogy from society, human persons, and our broader culture. We have become distracted by all the data 
and inarticulate about our digital technologies. 

Pytanie o to, czy Google czyni nas głupszymi jest źle postawione, ponieważ zakłada możliwość 
mówienia o technologii czytelnie odseparowanej od ludzkiego kontekstu: 

In short, asking whether Google makes us stupid, as some cultural critics recently have, is the 
wrong question. It assumes sharp distinctions between humans and technology that are no longer, if 
they ever were, tenable. 

Chad Wellmon pokazuje, że problem z nadprodukcją informacji istniał od zawsze. Cytuje Biblię 
(Eklezjastyk), Senekę i Leibniza krytykujących nadmiar książek, wspomina o tym, jak na dyskusje na 
ten temat wpłynął wynalazek druku. Liczba tytułów wciąż przyrastała – w okresie od 1770 do 1800 
roku miała wzrosnąć o około 150 proc. Krytykowano francuskich encyklopedystów za ich ambicje sko-
dyfikowania całej dostępnej wiedzy, mówiono o upadku etosu erudyty, który z mędrca posiadającego 
bogatą wiedzę stawał się coraz bardziej po prostu człowiekiem sprawnie poruszającym się w coraz licz-
niejszych książkach. Jednak te wszystkie procesy nie działy się w próżni i nie opierały się wyłącznie na 
ewolucji technologii. Zmieniał się też człowiek, jego potrzeby, możliwości, ewoluowała kultura, w której 
żył. Dlatego: 

Considered in these terms, the question of whether Google is making us stupid or smart might 
give way to more complex and productive questions. What, for example, is the idea of the human person 
underlying Google’s efforts to organize the world’s information and what forms of human life does it fa-
cilitate? 

Kiedy ilość dostępnych treści wciąż się zwiększała, człowiek wykształcał odpowiednie narzędzia 
pozwalające je porządkować i wykorzystywać. Google jest właśnie takim narzędziem. I zdaniem Chada 
Wellmona – jedynie narzędziem: 

We should resist the false promise that the empty box below the Google logo has come to repre-
sent—either unmediated access to pure knowledge or a life of distraction and shallow information. It is a 
ruse. Knowledge is hard won; it is crafted, created, and organized by humans and their technologies. 
Google’s search algorithms are only the most recent in a long history of technologies that humans have 
developed to organize, evaluate, and engage their world. 
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Dr Chad Wellmon [http://http/www.virginia.edu/german/fac-wellmon.php] zajmuje się bada-
niami nad europejskim oświeceniem i romantyzmem m.in. w perspektywie historii intelektualnej. Pra-
cuje jako adiunkt na Uniwersytecie Kalifornijskim. 
Źródło: Historia i Media, data dostępu 06.06.2012 

Lista filadelfijska, czyli co? 

Przy okazji wpisu o Indeksowaniu czasopism w bazach 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/indeksacja-czasopism-w-bazach-wskazanych-przez-mnisw/] 
w komentarzach pojawiła się bardzo ciekawa dyskusja na temat tego, jak poprawnie powinno się uży-
wać terminu „lista filadelfijska” i czy jest to wciąż terminy przydatny. Prezentowane treści 
w komentarzach są tak interesujące, że postanowiłem zrobić z nich osobny wpis – ponieważ nie każdy 
wraca do starych postów, które już przeczytał, w poszukiwaniu komentarzy. Dlatego też po krótkim 
wprowadzeniu zamieszczę poniżej komentarze ze wskazanego wpisu i gorąco zachęcam do lektury. 

Termin „lista filadelfijska” jest słowem-fetyszem, które krąży po korytarzach wszystkich jedno-
stek naukowych i wszędzie jest rozumiane w różny sposób. Przyczyniło się do tego samo ministerstwo, 
które nie potrafi utrzymać w ryzach własnej terminologii. Na przykład wciąż w dokumentacji jest mowa 
o „wykazie czasopism punktowanych”, podczas gdy na stronach widnieje „lista czasopism punktowa-
nych”. Lista to nie wykaz, prawda? 

Kiedyś na potrzeby pewnego wystąpienia rozrysowałem zakres tych „różnych list” w taki spo-
sób (uwzględniający nowe wytyczne i budowę nowego wykazu ministerialnego). Może być, czy jednak 
zawiera nieścisłości? 

Dyskusja z komentarzy do wpisu o indeksowaniu. 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/indeksacja-czasopism-w-bazach-wskazanych-przez-mnisw/] 
(komentarze zostały skopiowane 1:1) 
 
Aneta Drabek 
Lista filadelfijska jest to lista czasopism posiadających Impact Factor (czyli to, co trafia na listę A). Li-
sta filadelfijska to nie jest (jak ktoś słusznie napisał) Master Journal List, nie jest też tożsama 
z czasopismami indeksowanymi w Web of Science (tam mamy również czasopisma humanistyczne, 
materiały konf. oraz te czasopisma, które są indeksowane rok lub dwa i IF nie został jeszcze wyliczo-
ny). Aneta Drabek 
 
Aleksandra  
Pani Aneto, swego czasu napisała mi to pani dobitnie w mailu. I teraz go używam jako sztandaru : ) 
Niestety nie wszyscy dają się przekonać, że lista filadelfijska z roku 1998 to coś zupełnie innego niż 
lista filadelfijska z roku 2012. Nawet jak im się podetknie pod nos stanowiska osób dobrze zorientowa-
nych. Dlatego marzy mi się definicja urzędnicza skoro już wyrażenie weszło w obieg. 
 
Marzena Falkowska 
Pani Aneto – z ciekawości – skoro brak oficjalnej ministerialnej definicji, jakie jest Pani źródło informa-
cji o tym, czym dokładnie jest lista filadelfijska? 
 
Aneta Drabek 
Przede wszystkim z literatury naukowej (np. prof. Racki), taką definicję wykorzystywał również p. 
Krzysztof Szubski z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (por. 
http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/szubski_bydgoszcz.pdf), ale przede wszystkim ob-
serwuję od lat powstawanie listy czasopism punktowanych oraz oceny pracowników przy awansach 
i jednoznacznie z tego wynika podejście Ministerstwa. W pewnym momencie na listę A trafiały nie tylko 
czasopisma „impactfactorowe”, ale także te, które zaledwie otrzymały informację o indeksowaniu 
w Web of Science, zaraz pisały o tym do Ministerstwa i otrzymywały najniższą (z listy A, wówczas to 
było 10) liczbę punktów. Potem szybko się z tego wycofano zostawiając na tej liście periodyki z już wy-
liczonym IF. Zresztą mam wrażenie, że samo Ministerstwo zdaje sobie sprawę z tych zawirowań termi-
nologicznych i ostatnio już raczej nie używa się w oficjalnych dokumentach nazwy „lista filadelfijska”, 
ale raczej jest tam mowa o czasopismach posiadających IF. 
Aneta Drabek 
 
Aleksandra 
Rozumienie wyrażenia lista filadelfijska jest rozumowe. 
Jak zaczynała się w Polsce rewolucja naukowa związana z bardzo szczegółowymi rozliczeniami czyli jak 
powołano KBN w 1998 roku profesor fizyki Andrzej Kajetan Wróblewski wymyślił nazwę dla listy cza-
sopism, które miały Impact Factor i tą nazwę opublikował. To było właśnie określenie „lista filadelfij-
ska” i jakoś błyskawicznie się przyjęło. Impact Factor nadawał wtedy Instytut Informacji Naukowej (ISI 
po ang.) w Filadelfii (USA), stąd nazwa. Ten instytut prowadził tylko bazy cytowań (SCI, SSCi i A&HCI;) 
i bazę JournalCitation Reports (JCR), w której odnotowuje się Impact Factor. W związku z tym, że IF 
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wyliczany jest na podstawie zapisów w bazach cytowań SCI i SSCI i wobec niemal powszechnego wtedy 
braku dostępu bezpośredniego do tych baz w Polsce obecność czasopisma sprawdzano na liście, która 
się nazywa Master Journal List (MJL) i jest ogólnie dostępna w internecie. Pomijam już to, że na tej 
liście znajdowały się również tytuły czasopism z bazy A&HCI;, którym nie przyznaje się IF. 

Z czasem jednak IIN został przejęty (wykupiony) przez giganta Thomson Reuters. Chcąc zwięk-
szyć zyski zaczęli oni dokupowywać różne inne bazy : bibliograficzne i abstraktowe. Na dodatek 
w latach 2004–2005 pojawił się konkurencyjny portal baza danych bibliometrycznych pn. Scopus zli-
czający znacznie więcej tytułów czasopism niż było w bazach IIN. I zrobili sztuczkę: do Master Journal 
List dopisali tytuły czasopism, które były też w tych dokupowywanych bazach danych. Dlatego dziś 
trzeba bardzo uważać przy korzystaniu z MJL.  

Po wejściu na listę http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ i wyszukaniu czasopisma KO-
NIECZNIE trzeba rozwinąć napis Coverage, który pokazuje, w której bazie jest odnotowane czasopi-
smo. Jak pani obejrzy stronę, której adres podałam okaże się, że baz spoza IIN jest znacznie więcej niż 
oryginalnych baz! 

Jeśli chciałaby pani przeszukiwać tylko jedną bazę należy wybrać jej nazwę i kliknąć – wyszu-
kiwarka „ograniczy się” tylko do wybranej bazy. 

Niestety część polskich bibliotek nadal traktuje MJL jako jedyny wyznacznik przy określaniu 
parametru „lista filadelfijska”. Tymczasem IF nadawany jest WYŁĄCZNIE czasopismom, które znajdują 
się w bazach SCI, SCI-EX i SSCI. Żadna inna firma nie nadaje wskaźnika o nazwie Impact Factor. 
Można go sprawdzać WYŁĄCZNIE w bazie ISI Journal Citation Reports (JCR), dostępnej obecnie na 
licencji krajowej. Czasopismo, którego nie ma w bazie JCR i nie ma IF może być w bazach cytowań : 
SCI, SCI Ex, SSCI i A&HCI; – dlatego, że trzeba co najmniej 2 lat, żeby dokładnie wyliczyć IF. Może tez 
być w innych bazach cytowań, abstraktowych, bibliometrycznych, bibliograficznych i mieć przyznane 
różne inne wskaźniki wartościowania przyznawane przez te bazy. 
 
Marzena Falkowska  
Pani Aleksandro, dziękuję za szczegółową odpowiedź. Zawiłości te są mi znane, wątpliwości miałam 
jedynie co do rozumienia w polskim środowisku naukowym i bibliotecznym na poły potocznego okre-
ślenia „lista filadelfijska”. Można zatem skrótowo przyjąć, że jej zawartość pokrywa się z zawartością 
JCR, czy tak? 
 
Aleksandra 
Dokładnie – lista filadelfijska = JCR. To samo powiedziała p. Aneta. Właśnie cały problem rozbija się 
o to, że nie ma jednoznaczności w rozumieniu określenia lista filadelfijska. Ale uczelnie rozumieją to 
różnie. Dobrze jest gdy informują o przyjętej definicji.  
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 08.06.2012 
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Plakat o licencjach CC 

Przedstawiamy Wam specjalny, otwarty plakat Creative Com-
mons Polska o licencjach CC, który w komiksowy sposób tłu-
maczy jak działa wszystkie sześć licencji. Plakat opracował dla 
nas grafik i plakacista Piotr Chuchla, a wszystkie części skła-
dowe jak i całość plakatu są dostępne w otwartym formacie 
wektorowym (SVG). Dzięki temu oraz dostępności plakatu na 
licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa mamy nadzieję, 
że każdy kto zechce nie tylko wydrukuje go sobie i powiesi na 
ścianie, ale również zremiksuje wg. swojego pomysłu i również 
udostępni w sieci na licencji CC. Jeśli tak, będziemy wdzięczni 
za informację o remiksach na adres mailowy 
cc@creativecommons.pl. 

Przykładowym zastosowaniem pasków, może być uży-
wanie ich w publikacjach drukowanych i PDF jako jasne gra-
ficzne wytłumaczenie warunków, na jakich dostępna jest dana 
publikacja. 
● Plakat do druku (w formacie PDF) w formatach  
A2: http://creativecommons.pl/wp-
content/uploads/2012/06/CC_licencje_plakat_A2.pdf  
i B1: http://creativecommons.pl/wp-
content/uploads/2012/06/CC_licencje_plakat_B1.pdf  
● Zestaw wektorów w formacie SVG plakat i komplet ikon (ZIP): 
http://creativecommons.pl/wp-content/uploads/2012/06/vector_wektory_cc_poster.zip  

 

Źródło: Creative Commons Polska, data dostępu 05.06.2012 

Indeksowanie czasopism w bazach wskazanych przez MNiSW 

W oczekiwaniu na ukazanie się wykazu czasopism punkto-
wanych (przypominam: powinien pojawić się w czerwcu tego 
roku), proponuję zapoznanie się z jednym z kluczowych wy-
tycznych branych pod uwagę przy punktowaniu czasopism. 
Chodzi mianowicie o indeksowanie w bazach czasopism 
i abstraktów. Sam pomysł, aby zmobilizować redakcję do za-
mieszczania abstraktów i pełnych treści w bazach oceniam 
jako trafiony – aczkolwiek wskazanie jedynie 17 baz jako re-
ferencyjnych uważam za pomysł nie tyle chybiony, co nie do 
końca wykorzystany. Wiem, że już trwają próby rozszerzenia 
listy baz – mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie 
z planem. 

Zestawienie baz. Pokusiłem się o krótkie zestawienie 
wymienionych baz danych. Wiem od redaktorów, że niejed-

nokrotnie nie wiedzą, do której bazy mogą aplikować, aby czasopismo zostało w tejże uwzględnione. 
Z drugiej strony przedstawiciele poszczególnych baz borykają się z problemem następującym: do baz 
czasopism technicznych próbują się dostać przedstawiciele nauk społecznych, wymyślając co raz to 
lepsze argumenty uzasadniające „techniczność” czasopisma. No cóż: potrzeba matką wynalazku – 
a skoro jest tak mało baz branych pod uwagę, to i jakoś redakcje muszą sobie radzić.  

Poniżej w formie tabeli przyporządkowanie „dziedzinowe” baz do trzech dziedzin wskazanych 
w kryteriach oceny czasopism.  

Nie są to oficjalne wytyczne MNiSW, ani poszczególnych baz. Zrobiłem to, aby pomóc redak-
cjom zorientować się w gąszczu baz, gdyż wiem, że wiele czasopism nie wie, do której bazy może apli-
kować. Jeżeli gdzieś w tabeli jest błąd, proszę o informację. 

Kliknij, aby powiększyć 
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Dane kontaktowe do baz. Poniżej zestawiłem najbardziej podstawowe dane kontaktowe i linki 

do baz. Trzeba to traktować raczej jako przydatną ściągę niż pełen przewodnik. Bowiem każda z baz 
ma swoje osobne kryteria i wytyczne, w które trzeba się wczytać i wgryźć, aby wiedzieć, jak spełnić kry-
teria wejściowe. 
 
1. Baza AGRO 
Informacje: http://bg.au.poznan.pl/dzialy/agro/informacje.php 
Link: http://agro.icm.edu.pl/agro/search/article.action ?cid=ee9907b5-4d4f-4f64-bc88-66b196e114ff 
Kontakt: 61–693 Poznań, ul. Witosa 45, Zofia Kasprzak 
tel.: 61 846-62-06 
tel.: 61 848-73-12 
faks: 61 848-78-10 
zokasprz@up.poznan.pl 
 
2. Astrophisics Data System (ADS): 
Link: http://adswww.harvard.edu/ 
Kontakt: http://adsabs.harvard.edu/abs_doc/journal_abbr.html 
ads@cfa.harvard.edu 
 
3. BazTech 
Link: http://baztech.icm.edu.pl/ 
Koordynacja merytoryczna, kontakty z wydawcami i redakcjami czasopism: Lidia Derfert-Wolf, Biblio-
teka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, tel./fax 52 340-80-43, email: 
lidka@utp.edu.pl  
 
4. Biological Abstracts 
To w rzeczywistości jest „podbaza” Master Journal List – czyli źródła dla czasopisma z obliczonym Im-
pact Faktorem: http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=BA 
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5. BIOSIS Preview/BIOSIS 
Link: http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/biosis_previews/  
To również jest produkt Thompson Reuters. Jak czytamy na stronie: „BIOSIS Previewscombines jour-
nal content from Biological Abstracts ® with supplemental, non-journal coverage from Biological Ab-
stracts/RRM ® (Reports, Reviews, Meetings)” 
 
6. Cambridge Scientific Abstracts (CSA, Proquest) 
Tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z multibazą, która zawiera sobie kilkadziesiąt mniejszych baz 
(takich jak np. Philosopher’s Index). Zatem zakładam, że za indeksowanie w CSA można uznać indek-
sowanie w jednej z baz składowych. Alfabetyczna lista tych baz znajduje się tutaj: 
http://www.csa.com/e_products/databases-collections.php 
 
7. CEEOL (Central and Eastern European Online Library) 
Link do bazy: http://www.ceeol.com/aspx/editors_intro.aspx  
Link do procesu rejestracji: http://www.ceeol.com/aspx/editors_join.aspx 
 
8. CEJSH 
Link: http://cejsh.icm.edu.pl/ 
Kontakt: CEJSH Editorial & Publishing Office, Biblioteka Kórnicka PAN, Pałac Działyńskich, ul. Stary 
Rynek 78/79, 61–772 Poznań, Poland. Phone: +48 61 852-48-44, Fax: +48 61 851-70-96; ema-
il: cejsh@pan.pl. Editor-in-Chief - Dr. Miłosz Sosnowski - Poznań (milosz. sosnowski@amu.edu.pl) 
 
9. Chemical Abstracts (CAS) 
Link: http://www.cas.org/ 
Informacje o bazie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chemical_Abstracts 
Informacje dla wydawców: http://www.cas.org/aboutcas/faq.html#cover 
 
10. EMBASE 
Link: http://www.embase.com/ 
Kontakt: email: nlEMBASEinfo@elsevier.com 
 
11. Index Copernicus 
Link: http://indexcopernicus.com/ 
Zgłoszenie czasopisma do bazy: http://journals.indexcopernicus.com/application.php 
 
12. INSPEC 
Link: http://www.ebscohost.com/academic/inspec 
Formularz dla wydawców: http://www.ebscohost.com/for-publishers/submit-a-r equest-to-partner-
with-ebsco 
 
13. ISI Web of Science (WoS) 
Link: http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/web_of_science/  
 
14. JSTOR 
Link: http://www.jstor.org/ 
Informacje dla wydawców: http://about.jstor.org/participate-jstor/publishers 
 
15. Medline/Pubmed 
Link: http://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html 
 
16. SCOPUS 
Link: http://www.info.sciverse.com/scopus 
 
17. Zoological Record 
Link: http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-
z/zoological_record/ 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 05.06.2012 

___________________________________________________________________________ 
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Od redaktora  
Zajrzyj koniecznie na stronę internetową naszej Sekcji: http://biblioteka.wsb-
nlu.edu.pl/biuletyn.html, którą redagują koleżanki i koledzy z Biblioteki Wyższej 
Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. 

Prośba o wzajemność... Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie na-
szego elektronicznego informatora, czyli o nadsyłanie informacji: 
● o planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem stro-
ny internetowej); 
● o spotkaniach metodycznych i warsztatowych;  

● o nowościach wydawniczych (będę wdzięczny za elektroniczną wersje okładki oraz spisu treści),  
● o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu;  
● o zakończonych badaniach naukowych, w tym o zakończonych przewodach doktorskich i habilita-
cyjnych;  
● o innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą 
bibliotek niepaństwowych szkół wyższych.  
Zapewniam rozpowszechnienie informacji w formie niniejszego informatora Sekcji Bibliotek Niepań-
stwowych Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – ISBNik. Serdecznie dziękuję i po-
zdrawiam 

Wojciech Rozwadowski 

Bieżące informacje znajdziesz na Facebooku:  
http://www.facebook.com/pages/ISBNik-informator-Sekcji-bibliotek-nsw-ZG-

SBP/268166269865948?sk=wall 

 

 
ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ 

 

Adres redakcji ISBNika. Redaktor: Wojciech Rozwadowski. Adres redakcji: ul. Renesansowa 13 lok. 38 
01-905 Warszawa, tel. 503.382.910, email: wojciech.rozwadowski@gmail.com, isbnik@gmail.com.  

Stale współpracują: Stefan Kubów (Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu); Ryszard 
Turkiewicz – emeRyTowany starszy kustosz z Wrocławia; Henryk Hollender (Biblioteka Uczelni Ła-
zarskiego), Barbara Zieleniecka (Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). 

Redaktor „ISBNika – informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. 
Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres email został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony in-
ternetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) 
niniejszy email nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Pań-
stwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule.  


