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XI przykazanie: „Nie cudzosłów!”
(Stanisław Jerzy Lec)



Dzisiaj, 08.11.2019: Jak czytać i gdzie publikować?

■ Jak organizować literaturę badawczą? 

W moim czasie i dzisiaj 

■ Jak czytać i cytować?

■ Jakie czasopisma wybrać do publikacji artykułu?

■ (Jakie konferencje wybrać?)



Narzędzia do organizacji literatury i cytowań

■ Zotero (https://www.zotero.org/) 

■ Citavi (https://www.citavi.com/en)

■ Mendeley (https://www.mendeley.com/reference-
management/mendeley-desktop)

Dlaczego warto używać takie narzędzie?

Handout: Styles 

https://www.zotero.org/
https://www.citavi.com/en
https://www.mendeley.com/reference-management/mendeley-desktop


Pytania wokół czytania

■ Co czytać?

■ Jak znaleźć i wybrać literaturę badawczą?

■ Ile czytać?

■ Jak znaleźć czasu do czytania?

■ Jak pamiętać przeczytane?



Reading tips (following Belcher 2018)

■ Read while writing / Read then write

■ Draft a reading list

■ Winnow your reading list

■ Don’t panic!

■ Finalize your reading list

■ Skim the identified materials

■ Get copies

■ Start reading (see next slide)



„Start reading”:

Read the few related sources you have selected and write full

sentences about the text: “This article argues that… The author takes 

the side of… A weakness of this article is…” 

If you can write miniature book reviews of the book, evaluating but 

not summarizing its content, you’re on your way to improving your 

related-literature review.

(Belcher 2018)



Pytania wokół cytowania

■ Jak uniknąć plagiat? (zob. handout) 

■ Cytat lub parafraza?

■ …

■ „What’s your entry point?” (Belcher, How to write…)



Ocena i wybór czasopism

Journal evaluation form (Belcher)

Co to jest?

■ JCR IF 

■ SJR

■ GSM

IF = Impact Factor

JCR = Journal Citation Reports

SJR = SCImago Journal Rank

GSM = Google Scholar Metrics 
https://scholar.googleblog.com/2019/07/2019-scholar-metrics-released.html

https://scholar.googleblog.com/2019/07/2019-scholar-metrics-released.html


http://www.biblioteka.pb.edu.pl/pl/st-pracownika/wskaznik-

sjr-snip

SJR (SCImago Journal Rank) [https://www.scimagojr.com/]

Wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Scopus. SJR uwzględnia fakt, że na 
wartość cytowań czasopisma bezpośredni wpływ mają dziedzina wiedzy, w której 
czasopismo funkcjonuje oraz jakość i reputacja czasopisma.

SJR – punktem wyjścia do obliczeń tego wskaźnika jest twierdzenie, że nie 
wszystkie cytowania są sobie równe. Na wartość cytowania bezpośredni wpływ ma 
dziedzina wiedzy, którą czasopismo reprezentuje oraz jakość i reputacja 
czasopisma cytującego. Inaczej ujmując - czasopismo przekazuje swój prestiż 
innemu czasopismu przez fakt zacytowania go. Przy obliczaniu wskaźnika SJR 
autocytowania ograniczono do 1/3 ogólnej liczby cytowań uzyskanych przez dane 
czasopismo.

Więcej w artykule "Wskaźniki oceny czasopism SJR i SNIP - alternatywa dla IF".

http://www.biblioteka.pb.edu.pl/pl/st-pracownika/wskaznik-sjr-snip
https://www.scimagojr.com/
http://bazy.pb.edu.pl:2232/home.url
http://psb.ur.edu.pl/sites/default/files/pdf/wskazniki_oceny_czasopism_sjr_i_snip.pdf


Polskie listy czasopism i wydawnictw

■ Czasopisma:

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-
szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-
naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-
przypisana-liczba-
punktow.html?fbclid=IwAR0oXwugIUsbSi5CHVzLoaeQDRxxvM31XrHgScwjRGRS
nozGeAec9C1EfUg 

■ Wydawnistwa:

http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-
wyzszego-z-dnia-18-stycznia-2019-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-
recenzowane-monografie-naukowe.html

http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-stycznia-2019-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe.html


Jak wybrać czasopismo do publikacji – podsumowanie 

kryteriów

1. Tematyka czasopisma a tematyka naszych badań (topic match, 
audience)

2. Tryb recenzowania (peer-reviewed, double-blind)

3. Trudność akceptowania (rejection rate, no. of articles)

4. Czas do publikacji (backlog)

5. Dostępność w bibliotekach i online

6. Koszty publikacji 

7. „Oficjalna” ocena: punkty, listy, bazy, IF



ad 4. Przykład: artykuł doktora(nta) Radosława 

Wójtowicza w Folia Linguistica 

■ 27.04.2016 przesłanie artykułu do czasopisma (w 4. roku studiów dok.)

■ 14.10.2016 otrzymanie 2 recenzji, ocena „Accept with minor revisions” 

■ 03/2017 przesłanie poprawionej wersji i odpowiedzi na recenzje

■ 03.08.2017 wiadomość o akceptacji

■ ostatna redakcja językowa (przez native speakera) 

■ 01/2018 korekty (proofs)

■ 04/2018 publikacja zeszytu



ad 5 i 6. Czy mój artykuł będzie dostępny online?

■ Jaka jest polityka czasopisma wobec Open Access?

■ Co to jest APC? Co to jest „Gold Open Access”? Czy warto 
zapłacić?

■ Co to jest „Platinum Open Access”? Gdzie znaleźć takie 
czasopisma?

https://oaling.wordpress.com/2017/07/21/list-of-platinum-open-access-linguistics-

journals/

https://www.journalguide.com/journals/foreign-language-annals

https://oaling.wordpress.com/2017/07/21/list-of-platinum-open-access-linguistics-journals/
https://www.journalguide.com/journals/foreign-language-annals


ad 7. Gdzie znaleźć parametry czasopisma i co one 

oznaczają? 

■ https://www.journalguide.com/journals/search

■ https://www.scimagojr.com/aboutus.php

■ https://bu.uwm.edu.pl/pl/uslugi/listy-czasopism-punktowanych

Inny ciekawy spis czasopism:

■ https://journalreviews.princeton.edu/

https://www.journalguide.com/journals/search
https://www.scimagojr.com/aboutus.php
https://bu.uwm.edu.pl/pl/uslugi/listy-czasopism-punktowanych
https://journalreviews.princeton.edu/


Do następnego zajęcia proszę czytać i…:

■ Wpis w blogie Emanuela Kulczyckiego o strukturze artykułu naukowego: 
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/struktura-artykulu-naukowego-
uniwersalne-wytyczne-i-przydatne-wskazowki/

 wybrać artykuł naukowego i analizować, czy / o ile odpowiada tej strukturze, co 
motywuje różnice

■ Część książi L. W. Belcher (2028) „UNDERSTANDING AND MAKING 
ARGUMENTS” (66 bottom – 82)

 formułować argument własnego artykułu – już napisanego, planowanego lub 
wymarzonego 

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/struktura-artykulu-naukowego-uniwersalne-wytyczne-i-przydatne-wskazowki/

