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Plan
3. Kryteria wyboru czasopisma
A.

Zakres tematyczny czasopisma


Aims&Scope



Czy publikowane są artykuły o podobnej tematyce



Czy cytuję artykuły z wybranego czasopisma



Narzędzia ułatwiające wybór, m.in.: Elsevier Journal Finder,
Springer Journal Suggester

B. Wybrane miary porównawcze stosowane do oceny czasopism naukowych

C. Polityka otwartości czasopisma

Zakres tematyczny czasopisma
Czasopisma zamieszczają na swoich stronach
notatki pt. Aims & Scope lub Scope of a journal.
Przedstawiony jest w nich zakres tematyczny
czasopisma
Jednym z kryteriów przyjęcia artykułu do
opublikowania jest to, czy utwór odpowiada
profilowi czasopisma. Takiej wstępnej oceny
zgodności z tematem dokonuje redaktor, który
zwykle zapoznaje się z tytułem artykułu, jego
abstraktem oraz wykazem cytowanej literatury.
Dobrze, gdy w bibliografii artykułu cytowane są
publikacje z tego czasopisma
(Liśkiewicz, Liśkiewicz 2014)
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Inicjatywa Think. Check. Submit
Przy wyborze czasopisma warto skorzystać z wytycznych opracowanych w ramach inicjatywy Think Check Submit

Pytania, które warto rozważyć:
 Czy wysyłasz swój artykuł do zaufanego czasopisma


Czy jest to odpowiednie czasopismo dla twojego tekstu



Czy Ty lub Twoi koledzy znają to czasopismo



Czy kiedykolwiek czytałeś artykuł z tego czasopisma



Czy możesz łatwo zidentyfikować i skontaktować się z wydawcą



Czy czasopismo wprost wskazuje, jaki typ recenzowania stosuje



Czy czasopismo jest indeksowane w bazach, z których korzystasz



Czy znasz członków rady redakcyjnej



Jeśli czasopismo jest wydawane w otwartym dostępie, czy jest indeksowane w Directory of Open Access Journals (DOAJ)



Twój artykuł powinien być indeksowany i archiwizowany, aby mógł być łatwo znaleziony

(Kulczycki 2017)
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Drapieżni wydawcy (Predatory journals)
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Drapieżni wydawcy publikują czasopisma, w tzw. złotym modelu otwartego dostępu, w którym następuje przeniesienie kosztów publikacji
z czytelników na autorów publikacji. Czerpią zysk z pobierania opłat autorskich, nie dbają jednak o poziom merytoryczny artykułów.
Autorzy powinni zatem rozważnie wybierać czasopisma, w których chcieliby opublikować swoje prace (Krajewski 2016)
Jeffrey Beall prowadził bloga Scholarly Open Access, w którym zamieszczał listę nieuczciwych wydawców i czasopism. Beall z dnia na
dzień usunął bloga. Jak sugeruje autor artykułu na stronie Enago Academy (Enago Academy 2017) może być to związane z grożącymi mu
pozwami ze strony wydawców podejrzewanych o nieuczciwe praktyki

Beall zebrał 50 czynników, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze czasopisma, w tym m.in.:
 „na stronie czasopisma zamieszczony jest fałszywy wskaźnik Impact Factor (IF) bądź jest on zastąpiony innym wskaźnikiem
lub określeniem, np. view factor, science impact factor, global impact factor, unofficial impact factor
 wydawnictwo od początku uruchamia dużą liczbę czasopism, których strony domowe tworzone są według jednego schematu
 brak pełnego adresu wydawcy lub podane dane są nieprawdziwe. Często występuje jedynie e-mailowy formularz kontaktowy
 witryna czasopisma/wydawnictwa zawiera znaczące błędy typograficzne, literowe oraz gramatyczne lub wygląda nieprofesjonalnie
 wydawca fałszywie twierdzi, że zawartość czasopisma indeksowana jest w znanych bazach abstraktowych
 jako członków redakcji podaje się wymyślone nazwiska lub nazwiska uznanych badaczy, którzy jednak nigdy z danym wydawnictwem
nie współpracowali
 członkowie redakcji używają adresów mailowych znajdujących się w szeroko dostępnych domenach, np. gmail.com lub yahoo.com”
(Krajewski 2016)

Narzędzia wspomagające wybór czasopisma
Duże wydawnictwa zamieszczają na
swoich stronach domowych narzędzia,
które
pomagają
autorom
wybrać
odpowiednie
dla
swojego
tekstu
czasopismo
Na przykład:
 Elsevier Journal Finder
 Find the right journal (Wiley)
 Springer Journal Suggester
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Elsevier Journal Finder
Narzędzie wydawnictwa Elsevier B.V. (http://journalfinder.elsevier.com/)

Po wprowadzeniu tytułu artykułu i abstraktu oraz opcjonalnie zaznaczeniu odpowiedniej dyscypliny i/lub zawężeniu
wyszukiwania do czasopism Open Access (OA), system wyświetla listę proponowanych tytułów czasopism
Lista jest uporządkowana wedle adekwatności do zapytania. Uwzględniono na niej także wartość wskaźnika Impact Factor
(IF), czas od zgłoszenia artykułu do decyzji odnośnie publikacji, procent artykułów zaakceptowanych, czas od decyzji
o przyjęciu artykułu do publikacji do jego opublikowania, dostępność modelu OA, długość embargo, opłaty i rodzaj licencji dla
użytkowników
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Find the right journal (Wiley)
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Narzędzie wydawnictwa John Wiley & Sons, Inc. (https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/find-ajournal/index.html)
Pozwala ono na przeglądanie alfabetycznej i dziedzinowej listy tytułów czasopism. Wydawca sugeruje także, że można
odszukać czasopismo za pomocą słów kluczowych wprowadzonych do bazy Wiley Online Library, a następnie przejrzeć
artykuły otrzymane na liście rezultatów, pod kątem miejsca publikacji

Springer Journal Suggester
Narzędzie
wydawnictwa
Springer
(https://journalsuggester.springer.com/)

Nature

Po wprowadzeniu tytułu artykułu i abstraktu oraz
opcjonalnie zaznaczeniu odpowiedniej dyscypliny i/lub
zawężeniu wyszukiwania do czasopism OA, system
wyświetla listę proponowanych tytułów czasopism
Lista jest uporządkowana wedle adekwatności do
zapytania. Uwzględniono na niej także wartość IF, czas
od zgłoszenia artykułu do decyzji odnośnie publikacji,
procent artykułów zaakceptowanych
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