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Opinia rozprawy doktorskiej Joanny Szewczykiewicz
w Swiatowych bazach danych oraz ich ocena na
,,Polskie czasopisma z diiedziny nauk le$nych
pod

przygotowanej
przykfadzie czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy LeSnictwa"'
prof'
lB[
Skrzecz,
kierunkiem dr hab. Katarzyny Materskiej, prof. UKSW i dr hab. lwony

jest z 12 rozdziat6w oraz wykazu
Rozprawa doktorska sktada siq z 173 stron i zbudowana
z zakresu leSnictwa
literatury i zatqcznika nr 1, stanowiqcego tabelaryczne zestawienie czasopism
znajdujqcychsiqwwykazieCentreforScienceandTechno|ogyStudies.
bibliometrycznych do oceny
Wstep. przedstawiono historyczny rozw6jteorii, badaf i narzqdzi
bibliometria, ocena parametryclzna
czasopism naukowych. wyjaSniono pojqcia - naukometria,
w 3wiecie i w Polsce araz
czasopism. scharakteryzowano rozw6j bada6 w tym zakresie
(liczba cytowani, lmpact Factor' indeks
wykorzystywania r62norakich wskalnik6w biblimetrycznych
naukowego pracownik6w i instytucji naukowych
Hirscha i innych) do oceny czasopisnt, oceny dorobku
czasopism' plac6wek naukowyr:h i
oraz wyr62niania najbardziej wplywowych w danym Srodowisku
badaczy (6 stron).

nauk przyrodniczych, W tym z nauk
CeIem pracV, bylo ustaIeniel udzialu polskich czasopism

polskich czasopism

wplywowych
leSnych w Swiatowych bazach danych; wylonienie najbardziej
w odniesieniu do wybranych
leSnych; okreslenie przydatnoSci metod oceny bibliometrycznej
analiza wymaga6 procedur wlqczania
czasopism, przy uwzglqdnieniu Swiatowych baz danych;
czasopism wydawanych pnzez
przykladzie
na
czasopism naut<owych do Journal citation Reports
Forestalia Polonica (ser' A Forestry)'
Instytut Badawczy LeSnictwa: LeSne Prace Badawcze i Folia
dla redakcji czasopism wydawanych przez
celem praktycznym bada6 bylo wypracowanie wskazafi
Reports oraz dla podniesienia rangi tych
lBL, aby mogty byi wlqczona do bazy Journal citation
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o w trzech etapach' Wytypowano 25

polskich
rach Biblioteki Instytutu Badawczego Le6nictwa'
lac6wek badawczych, uwzglQdniono przy wyborze

6w Biblioteki lBL. Analizowano udziaf wybranych
czasopism w bazach Web of Science, Scopus, Ind
cytowani, wskainika lmpact Factor, index Hirsch

per
lnfluence Score, Source Normalized lmpact

Value. W dalszym etapie przeprowadzono an
czasopism przyrodniczo-leSnych na tle czasopi
wydawanych przez IBL tzw. prognozowanego wsk
,
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riutio'.ffice,Journa|CitationReports,S:opus,|ndexCopernicus,Grrog|e
stosowane
Scholar), Zaprezentowano wskalniki bibliometrvczne
1o.t:li:,:t^1t:ll:Tljtr,;::i:::::
rmmediacy Index, Eigenfactor Article lnfluence
Esshe,
Index
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Journal Rank' Index Copernicus lralue'
Scimago
Score, Source Normalized lmpact per Publication,

Google Scholar, Metrics , Publish or Perish, Standardowy wskainik wpfywu czasopism). Omawiajqc w
dysertacji poszczeg6lne wskalniki bibliometryczne oceny czasopism podawano sposoby ich wyliczefi,
wykorzystywano bazy danych, zalety oraz wady, najczqstsze zastosowanie w naukometrii, kryteria

selekcji jakie muszq spefniai oceniane czasopisma - (np. terminowo6i publikacji, jqzyk, analiza
cytowani, narodowo5i i zr62nicowanie autor6w artykut6w i redaktor6w pod tym wzglqdem. Podano
przyklady miejsc w aktywno6ci publikacyjnej Polski na tle innych kraj6w, ilo6i czasopism w Journal
Citation Reports Science Edition w Polsce i innych krajach (nasz kraj jest pod tym wzglqdem na 10
miejscu), najwy2sze lmpact Factor w r62nych dziedzinach nauki w bazie Web of Science (np. le6nict'wo
3.762w roku 20L4), miejsce Polski w rankingach kraj6w wedfug indeksu Hirscha w latach 1996-2Cr06
(Polska zajmowala 11 miejsce w naukach fizycznych, 18 w chemii, 22 w naukach o ro5linach i
zwierzqtach, gdzie prawdopodobnie mieSci siq znaczna czq6i badari z zakresu nauk leSnych (41 stron).

w tym rozdziale zmiany i kierunki ewolucji w wykazach czasopism
naukowych MN|SZW w roku 2O!2, 2013, 201.4 i 2015 r., zaliczanych do czqSci A, B i C.
Scharakteryzowano kryterium oceny czasopism w zale2noSci od indeksacji w bazach danych, oceny
eksperckie oraz POL-index i Polski Wsp6fczynnik Wptywu wprowadzony od 2012 r. do Systemu
Informacjio Szkolnictwie Wy2szym POL-on (18 stron).
Wv2szeso. Przedstawiono

w latach 1782-t86O, w kt6rych ukazaly siq artykuly
pokrewnych. Przedstawiono tabelarycznie 48
dziedzin
lowiectwa
leSnictwa,
dotyczqce las6w,
czasopism z lat I872-t880 poruszajqcych tematykq leSnq (niekt6re o bardzo kr6tkiej 2ywotno6ci)'
Nastqpnie scharakteryzowano niekt6re czasopisma o najwiqkszej roli w zakresie upowszechniania
wiedzy le(nej (Sylwan, Przeglqd Le6niczy, Roczniki Nauk Rolniczych i Le6nych, Las Polski, publikacje PAU
w Krakowie, Echa Le6ne, Prace z Zakresu Nauk Przyrodniczych Le6nych, Forestry Letters).
leSnictwa. Okoto 60 tytul6w czasopism wydano
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Zaprezentowano historiq czasopism naukowych wydanych przez Instytut Badawczy LeSnictwa,
poczynajqc od 1932 r. , od ukazania siq w ramach Serii C - Ulotki i wydawnictwa popularne, prilcy
Wandy Konopackiej ,,Osutka i jej zwalczanie". Skoncentrowano siq gf6wnie na zmianach tytufu
charakteru merytorycznego,,Lednych Prac Badawczych" oraz,,Folia Forestalia Polonica" (9 stron).
. Szeroko uzasadniono

wyb6r 25 czasopism, kt6re poddano szczeg6lowej analizie por6wnawczej na tle innych czasopism
funkcjonujqcych na miqdzynarodowym rynku wydawniczym. Sprawdzono ich obecnoSi w bazach Web
of Science, por6wnywano lmpact Factor izmiany w czasie tego wskalnika, liczbq cytowani, wskainik
lg, wskainik K; obecnoSi w bazie Scopus, opublikowanq liczbq artykul6w i liczbq cytowafi, a takie
r6inorodne wskalniki bibliometryczne (SJR, SNIP, lPP, indeks Hirscha); analizowano dane
bibliometryczne czasopism leSnych obecnych w indeksie Scimago Journal and Country Rank.
Najwy2sze wskalniki bibliometryczne spo6r6d polskich le6nych czasopism naukowych uzyskujq w
ostatnich latach ,,Dendrobiology" i ,,Sylwan". Analizie poddano r6wnie2 czasopisma przyrodnicze
znajdujqce siq w Index Copernicus oraz w Google Scholar, a tak2e na listach Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wy2szego. Na zakof czenie tego rozdziaf u jest zawarte podsumowanie analizy
bibliometrycznej wybranych czasopism, z kt6rego wynika, 2e czasopisma indeksowane we wszystk'ich
liczqcych siq bazach danych, spetniajqce wysokie wymagania formalne i merytoryczne majq wiqksze
szanse na liczne cytowania. Uzyskanie wysokiej rangi przez czasopismo jest argumentem
przyciqgajqcym licznych autor6w artykul6w, co z kolei sprzyja ugruntowaniu zdobytej przez
czasopismo pozycji w Srodowisku naukowym. Indeks Hirscha r62ni siq wielkoSciq w zale2noSci od
jakq bazq
zasob6w bazy, na podstawie kt6rejjest wyznaczany, stqd nale2y podawad w tym przypadku o
chodzi. W zasobach Biblioteki IBL nie znajdujq siq czasopisma przyrodnicze nale2qce do Scistej
Swiatowej czot6wki w tym wzglqdzie. Najwy2szy indeks Hirscha w latach 2O7O-2OL5 uzyskiwalo
czasopismo ,,Acta Theriologica", spo6r6d 25 wybranych czasopism przyrodniczych (23 strony).
Analizowano zeszyty ukazujqce sie; w
latach 2000-2015. Stwierdzono,2e sq indeksowane przez 32bazy iserwisy naukowe' Opublikowano
w tym czasie 504 artykuly, Srednio w roku 31, przygotowanych przez896 autor6w, z czego prawie T %
to autorzy zagraniczni. W 65 zeszytach tego czasopisma zacytowano 13892 pozycje literatury. Podano,

artykul6w byto cytowane 288 razy w czasopismach posiadajqcych lF, zczego najwiqcej cytowani,
ponad 80 % byto w wydawnictwach polskich. lmpact Factor prognozowany wynosit w poszczeg6lnych
latach od 0,025 do 0,1-92 w roku 2015. W latach 2007-2009 MNiSzW przyznato 5 pkt. LeSnym Pracom
Badawczym, a w 2015 r. 13 pkt. Przedstawiono r6wnie2 dane biblimetryczne Index Copernicus i
Google Scholar (4 strony).
o czasopismo jest indeksowane przez 28
baz i serwis6w naukowych, Opublikowano w latach 2000-2015 222 artykuly, czyli Srednio w roku 15,
kt6re byly autorstwa 600 os6b, zcze1o 34 % stanowili autorzy zagraniczni. W 2072 r. autorzy artykuf6w
powolywali siq na 845 pozycje literatury. Na podstawie Web of Science stwierdzono, ie L85 artykutt5w
byto cytowane 319 razy. Prognozowany lmpact Factor wynosit 0,053 do 0,178 w 2015 r. Przedstawiono
dane bibliometryczne Folia Forestalia Polonica na podstawie bazy Scopas oraz Index Copernicus,
Google Scholar, wedfug punktacji MNiSzW w latach 2008-2010 Folia FP otrzymywalo 2 pkt., nastqpnie
punktacja wzrosla, aL do t4 pkt. W 2015 r. (8 stron).
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To rozdziat o praktycznym znaczeniu dla wydawc6w, redakcji i autor6w czasopism wydanych przez
Instytut Badawczy Le6nictwa. Przedstawiono tu konkretne dziafania redakcji w zakresie budowania
strategii rozwoju czasopism, publikowania tekst6w w Inteniecie, stosowania procedur recenzowania
prac oraz zasad etycznych, co slu2y promowaniu czasopism i dq2eniu do uzyskiwania jak najwiqkszej
liczby cytowaf i wysokiej rangi miqdzynarodowej. Czasopisma te ubiegajq siq o lmpact Factor i
umieszczanie na liScie A wykazu czasopism punktowanych przez MNiSzW. Przestawiono dynamiczne
zmiany dotyczqce odwiedzin stron internetowych obu czasopism w ostatnich latach'
Do wa2nych stwierdzef tego rozdzialu i catej rozprawy nale2y, rekomendacja utrzymania
publikowania w trybie Open Access, zwiqkszenie umiqdzynarodowienia analizowanych czasopism, w
tym zakresie recenzent6w zagranicznych oraz uzyskanie wiqkszego grona autor6w ptac z z kraj6w
rozwiniqtych. Stabq stronq tych czasopism jest na og6t niska cytowalno56 czfonk6w rad redakcyjnych
i autor6w, stqd potrzeba zapraszania do rad redakcyjnych i programowych os6b o wysokiej pozycji
miqdzynarodowej w swojej dziedzinie (na podstawie cytowalno6ci prac). Rady programowe powinny
byi liczniejsze , ok. 20-25 osobowe, z licznym udziatem naukowc6w z kraj6w rozwiniqtych, o du2ej
aktywno6ci publikatorskiej. Stafym elementem dbaloSci o wysokq rangq czasopisma musi byi
mobilizacja Srodowiska naukowego do aktywno6ci publikacyjnej (system zachqt, nagr6d i wyr62nied ),
dziatania w zakresie pozyskiwania wiqkszej liczby artykul6w, dbatoSd o wysoki poziom merytoryczny i
graficzny, marketing wydawnictw, promowanie najlepszych artykul6w, monitoring i aktywne
pozyskiwanie cytowani, regularno56 wyda6. LeSne Prace Badawcze powinny ubiegai sie o
umieszczenie czasopisma w bazie Scopus. oba czasopisma spelniajq podstawowe kryteria Thoms;on
Reuters, kt6re sq warunkiem indeksowania w Web of Science i otwierajq drogq do aplikowania na listq
Emerging Sources Citation Index (4,5 strony)
podsumowanie i wnioski. Przedstawiono 17 stwierdzed i wniosk6w wynikajqcych z treSci i
jest wniosek 16, w
analiz dokonanych w rozprawie. Najwa2niejszy z praktycznego punktu widzenia
kt6rym stwierdzono, 2e czasopisma IBL ubiegajqce siq o lmpact Factor konsekwentnie muszq zmierza(
do zwiqkszenia udziafu prac od autor6w majqcych znaczEcq pozycjq na forum miqdzynarodowym;
gt6wnie z kraj6w
zwiqkszenia liczby naukowc6w w radach programowych do ponad 20 os6b,
rozwiniqtych ; wzrostu liczby artykul6w w poszczeg6lnych zeszytach (wzrost objeto6ci); rozwoju
marketingu wydawnictw; promowania najlepszych artykul6w; monitorowania i aktywnego
pozyskiwania cytowani (6 stron)'
Wykaz literatury zawiera 181 pozycji polsko- i obcojqzycznych. Rozprawa zawiera 47 rycini34
for
tabele oraz zalqcznik z wykazem 130 czasopism z le6nictwa znajdujqcych siq w wykazie Centre
science and Technology studies (wedfug danych z wrzeSnia 2oL4 rl.
Uwasi

W rozprawie w stosunku do ,,Sylwana" i ,,Przeglqdu Le3niczego" podano, 2e ukazujq siq
to
odpowiednio od 1820 i 1876 do chwili obecnej ( a nawet stwierdzono, 2e nieprzerwanie)' Jest

powiedzenie,,na okrEglo",gdy2oba czasopisma miafy dtugie przerwy (o czym autorka pisze), lepiej
stwierdza6 tylko ,,wydawany od 1820" i odpowiednio ,, pierwszy numer ukazal siq w 1876 r'"'
Na s. 103 jest stwierdzenie ,,Geneza powstania tego czasopisma wywodzi siq ze Szkofy
Szczeg6lnej Le6nictwa utworzonej w 18L8 r. przy Uniwersytecie Warszawskim"" Tak w niekt6rych
(2008), SSL
publikacjach stwierdza siq, cho6 w rzeczywisto5ci, co szczeg6towo opisat K. Heymanowski
powotano w j-g16 r., p6ltora roku trwato poszukiwanie wykladowc6w, lokalu, pomocy naukowych i
nigdy
rekrutacja student6w (uczni6w), naukq rozpoczqto w marcu 1818 r. Szczeg6lna Szkota LeSnictwa
podlegaty
i
nie byla przy Uniwersytecie Warszawskim (Szkola Gl6wna), uczelnie te byly finansowane

ie pracowali
dostatecznej ilo6ci

powiedziei,
162nym resortom. W SSL uczyli profesorowie Uniwersytetu (dzisiaj mo2na by

na

2

etatach), gdy2

w

6wczesnej

80 tysiqcznej Warszawie

nie byfo

przez PTL ksiq2ce,
wysokokwalifikowanych wykladowc6w. Szczeg6towo opisano tq sytuacjq w wydanej
(Grzywacz A' red'
z okazji 200-lecia utworzenia tej Szkofy ,,Szczeg6lna Szkola LeSnictwa L8'J'6-I832"

2016).

W rekomendacji oraz podsumowaniu i wnioskach mo2na by dodai, ie nale2y rozwa2yt
potrzebq zmniejszenia iloSci tytuf6w publikacji leSnych czasopism naukowych w naszym kraju,

publikacji naukowych
wydawanych przez uczelnie le5ne, IBL oraz towarzystwa i stowarzyszenia. lloSi
jeszcze
wy2szych rang w
jest zbyt rozproszona, co utrudnia uzyskanie przez najlepsze czasopisma
w Srodowisku naukowym
ocenach miqdzynarodowych. Nie jest to sprawa fatwa, o czym m6wi siq
powinno siq do tego
Srodowiska
leSnik6w od wielu lat, ale w dobrze zrozumianym interesie calego
gdzie
reprezentowane sq
dE2yi np. pod egidq Komitetu Nauk Lesnych i Technologii Drewna PAN,
wszystkie plac6wki naukowe i Srodowiska.

Wniosek

jest bardzo starannie przemySlanq i
Rozprawa doktorska mgr Joanny Szewczykiewicz
analiz
przygotowanq pracE. Zawiera bardzo szczeg6towe dane o metodach i wynikach
uwzglednieniem
bibliometrycznycn ciasopism przyrodniczych, w tym leSnych, ze szczeg6lnym
Folia Forestalia
Badawcze'
Prace
LeSne
czasopism wydanych przez Instytut Badawczy L :Snictwa:
tabel
wskainik6w'
liczb,
polonica. Praca jest dogi trudna w lekturze ze wzglqdu na wielkq ilo56 danych,
praktycznym
osiqgniqciem
i wykresow oraz specjalistyczny jqzyk z zakresu naukometrii' Najwiqkszym
powinny
robii, na co zwr6cii
co
rozprawy sq rekomendacje dla rad programowych i rad redakcyjnych,
samym w dq2nosci
a
tym
lmpact Factor,
szczeg6lnq uwage w dqieniu do uzyskani a pfzezte czasopisma
Rozprawa
do uiyskiwania jak najwiqkszej renomy w miqdzynarodowym Srodowisku naukowym'
programowych
rad
i
redakcyjnych
stanowi interesujqca i po2ytecznq lekturq dla czfonk6w rad
stqd nale2aloby wybrane
wszystkich czasopism naukowych i popularno-naukowych w Polsce,
metodycznych' redakcyjnych i
fragmenty rozprawy opublikowai w czasopismach. Nie mam uwag
stylistycznYch.

Joanny Szewczykiewicz " Polskie
Z pefnym przekonaniem stwierdzam, ie rozprawa doktorska
danych oraz ich ocena parametryczna na
czasopisma z dziedziny nauk lesnych w Swiatowych bazach

spetnia wymagania stawiane
przykladzie czasopism wydawanych przez Instytut Badawczy LeSnictwa"
sztuki z dnia
o tytule naukowym i stopniach naukowych oraz w zakresie

doktoratom wedlug Ustawy
14 marca 2003 r. (nowelizowana).
LeSnictwa w sqkocinie starym o
stawiam wniosek do Rady Naukowej Instytutu Badawczego
przewodu doktorskiego'
dopuszczenie Joanny szewczykiewicz do dalszych etap6w

