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Streszczenie
Cel: Porównanie podstawowych parametrów bibliometrycznych publikacji w czasopismach
w różnych obszarach nauki jako miernik rywalizacji naukowej
Materiał i metody: Porównano 24 publikacje z zakresu sportów walki i 24 publikacje
z zakresu pedagogiki pracy i andragogiki w latach 2015-2016.
Wyniki: Stwierdzono istotne różnice jakościowe i ilościowe w jakości publikowania.
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Wnioski: Ukazany poziomi rywalizacji naukowej powinien być zalążkiem dyskusji na
sposobami i możliwościami poprawy jakości wydawanych publikacji naukowców
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Abstract

Objective: To compare the basic bibliometric parameters of publications in journals in various
fields of study as an indicator of rivalry.
Material and methods: There were 24 publications on combat sports and 24 publications on
pedagogy of labor and andragogy between 2015 and 2016.
Results: It demonstreted a significant qualitative and quantitative differences in publication
quality.
Conclusions: The result of the study of the scientific rivalry should be a source of discussion
on ways and possibilities of improving the quality of emitted publications of scientists of
Kazimierz Wielki University.

Motto
"Kultura ducha czyli rozmyślny wysiłek wewnętrzny zmierzający do przekształcenia sfery
ludzkiego myślenia" w doskonałe" (Cicerone 106-43 pne)
Wstęp
Bibliometria jest narzędziem pozwalającym w sposób racjonalny i ściśle wymierny na ocenę
publikowanego

dorobku

naukowego.

Można

ją

zdefiniować

jako

zbiór

metod

matematycznych i statystycznych stosowanych do oceny oddziaływania poszczególnych
publikacji naukowych, czasopism, jak również autorów. Bibliometrię można więc zaliczyć
do wskaźników opisujących kulturę dokonywanej nauki w określonej dziedzinie. Określenie
bibliometria powstałe w latach 60-tych (A. Pritchard) ubiegłego wieku związane jest obecnie
z czterema podstawowymi miernikami:
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1. Indeks cytowań
2. Impact Factor
3. Index Hirscha
4. Punktacja MNiSW
Wskaźniki te stosowane są do oceny jakości czasopisma naukowego, oceny parametrycznej
instytucji naukowych, jak również do oceny dorobku naukowego pracownika [1]. Można je
również zastosować indywidualnie do oceny liczbowej pewnych trendów poznawczych w
ramach określonej dziedziny badawczej [2].
Indeksy cytowań - są to różnego rodzaju wskaźniki pokazujące ile razy i przez kogo dana
publikacja była cytowana. Za najbardziej wartościowe publikacje uważa się te które sa
cytowane wyłącznie przez obcych autorów.
Impact Factor - określany jako "miara oddziaływania" - czasopisma naukowych. Jest więc
wskaźnikiem prestiżu danego czasopisma. Często wykorzystywany również jako tzw.
sumaryczny IF do oceny dorobku naukowego pojedynczych osób.
Index Hirscha - oceniany do dorobku naukowego pojedynczego naukowca jako zdolność do
publikowania dobrze cytowanych prac naukowych. Zdefiniowany jako liczba "h" prac
naukowych z których każda jest cytowana "h" razy.
Punktacja MNiSW - wskaźnik do oceny zarówno jednostek naukowych jak i całego dorobku
pojedynczego naukowca. Może być używany ilościowo, jak również jakościowo. Często
wymagany w procesach doktoryzowania i uzyskiwania habilitacji [3].
Uwzględniając zaktualizowane zmiany w punktacji czasopisma, monografii, rozdziałów
z monografii łatwo zauważyć, że czynnikiem głównym zwiększającym punktowany dorobek
naukowy są publikacje w czasopismach - lista A (15-50 pkt.) i lista B (1-15 pkt.) Biorąc pod
uwagę również fakt ilości czasopism łatwo zauważyć, że cytowanie publikacji
w czasopismach jest bardziej prawdopodobne, niż w innych publikatorach, natomiast
udoskonalanie polskiego systemu wspomagającego i monitorującego cytowalność polskich
naukowców było już wielokrotnie sygnalizowane. Powstanie kilku baz bibliotecznych
zawierających polski indeks cytowań ma służyć właśnie poprawie sytuacji [4]. Należy w tym
miejscu dodać, że zastosowana ocena "ekspercka" wykazała istotny związek z spełnianiem
kryterium cytowalności czasopisma dla wszystkich grup czasopism naukowych (co jest
ważne dla dorobku autora) [5].
Problematyka bibliometrii w zakresie sportów walki była juz kilkukrotnie prezentowana
zarówno w kontekście wyróżniających się czasopism indeksowanych w WoS, jak również
w rankingu cytowalności polskich jednostek naukowych indeksowanych w MNiSW [6,7].
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Podjecie więc tej problematyki w ujęciu lokalnym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zdaje
się być uzasadnione.
Materiał i metody
Dane bibliometryczne zebrano na podstawie istniejących artykułów naukowych w bazie
Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego posiłkując się danymi z bazy ogólnej
"Experus". Wyniki punktowe skonfrontowano z danymi zawartymi w punktacji MNiSW na
listach "A", "B", "C". Okres chronologiczny obejmował dwa lata 2015/2016. Obliczono
wielkości

ilościowe i jakościowe publikacji, oraz wskaźnik cytowalności za pomocą

programu Publish or Perish skorelowany z Google Scholar Citation usuwając ręcznie
autocytowania. Pod uwagę brane były publikacje z zakresu sportów walki i porównawczo
z zakresu pedagogiki pracy i andragogiki, w których autorem był co najmniej jeden
naukowiec afiliowany przez UKW.

Wyniki
Wyniki badań przedstawiono w Tabelach 1-2 oraz na wykresie na Ryc. 1.
Tab.1. Dane bibliometryczne publikacji z zakresu sportów walki w czasopismach naukowych
będące publikacjami z afiliacją Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Rok

Całkowita

Publikacje w

Całkowita

Średnia

Sumaryczny

Całkowita

ukazania się

liczba

Języku

liczba

punktacja

wskaźnik

liczba

publikacji

publikacji

angielskim

punktów

publikacji

Impact

cytowań

(n, %)

MNiSW

Factor

2015

7

n=5 (71,4%)

60

8,6

0,0

9

2016

17

n=15 (88,2%)

174

10,2

3,39

39

Najbardziej cytowanym czasopismem jest Ido Movement for Culture - 21 cytowań, oraz
Archives of Budo - 17 cytowań.
45 cytowań publikacji w języku angielskim
3 cytowania publikacji w języku polskim
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Tab.2. Dane bibliometryczne publikacji z zakresu pedagogiki pracy i andragogiki
w czasopismach naukowych będące publikacjami z afiliacją Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego

Rok ukazania

Całkowita

Publikacje w

Całkowita

Średnia

Sumaryczny

Całkowita

się publikacji

liczba

Języku

liczba

punktacja

wskaźnik

liczba

publikacji

angielskim

punktów

publikacji

Impact

cytowań

(n, %)

MNiSW

Factor

2015

9

n=3 (33,3%)

61

6,8

0

1

2016

15

n=1 (6,7%)

130

8,7

0

1

Lista "B" czasopism MNiSW zawiera sie w przedziale 1-15 [5].
Średnia wartość publikacji z zakresu sportów walki wyraża się w roku 2016 siłą 67% listy
"B".
Średnia wartość publikacji z zakresu pedagogiki pracy i andragogiki w roku 2016 wyraża sie
w roku 2016 siłą ok. 58% listy "B".
Na podstawie danych zawartych w tabelach Tab. 1-2 obliczono względna zamianę rok do
roku, ilości publikacji, całkowitej liczby punktów, średniej punktacji przypadającej na
pojedynczą publikację oraz ilości cytowań.
Wynik zaprezentowano w procentach
Obliczeń dokonano wg wzoru:

R (

O1  O0
) *100%
O0

gdzie

O0 - jest wartością w roku 2015
O1 - jest wartością w roku 2016
R - jest różnicą względna która przedstawiona procentowo wskazuje dynamikę wzrostu
badanej wielkości bibliometrycznej
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Ryc.1. Dynamika zmian podstawowych wielkości bibliometrycznych liczona rok do roku
(2015-2016) publikacji z zakresu sportów walki i publikacji z zakresu pedagogiki pracy
i andragogiki afiliowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
Linie trendu dodano wyłącznie w cel poprawy wizualizacji wykresu. Wszystkie dane
bibliometryczne dotyczące publikacji z zakresu sportów walki wykazują wyższa dynamikę
wzrostu a w przypadku ilości cytowań różnica jest najbardziej widoczna.

Dyskusja
Sporty walki są pewnym fragmentem szeroko rozumianej kultury fizycznej, podobnie jak
pedagogika pracy łącznie z andragogiką są częścią pedagogiki i z niej jako specjalizacje
zostały wyodrębnione. Autorze starali się dobrać obie grupy badane na podstawie zbliżonej
ilości publikacji w czasopismach, co na podstawie wartości przedstawionych w Tabeli 1.
i Tabeli 2. zostało dokonane.
Różnice w sposobie publikowania ujawnione zostały już na etapie porównania języka
publikacji. Istniej wiele publikacji naukowych wskazujących na lepsze czytelnictwo
artykułów w języku angielskim i wskazujących na możliwości poprawy językowej przez
wyspecjalizowane firmy (np. Amber Editing) - oczywiście za pieniądze [8,9,10]. Większość
cytowań z obszaru sportów walki pochodzi właśnie z publikacji w języku angielskim
zarównow Ido Mevement for Culture jak i w Archives of Budo.
Ciekawą polemikę

dotyczącą języka publikacji w przypadku przedstawiła I. Wagner

w swoim artykule, jednak odwołanie w bibliografii do Gazety Wyborczej (jest to prasa
bulwarowa, a nie naukowa) osłabia wymowę całego artykułu [11]. Kulczycki i wsp. w swoim
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artykule wskazywali jednak, że aż 77% artykułów z obszaru "Arts & Humanities"
indeksowanych w bazie Scopus jest w języku angielskim [12]. Odnosząc się więc do
wyników z Tab. 1. można zasugerować, że publikując jedynie w języku polskim stawia się na
uboczu głównego nurtu światowej nauki.
Dane z Tab.1 i Tab.2. dotyczące całkowitej liczby punktów MNiSW za publikacje wskazują
na zbliżoną wartość w 2015 roku i wyższą 2016 roku publikacji z zakresu sportów walki.
Bardziej wiarygodna jest jednak punktowa (wg MNiSW) wartość pojedynczego czasopisma,
która nie zależy od ilości opublikowanego materiału tylko która wskazuje punktowo o jakości
czasopisma w którym znajdują się publikacje. Czasopisma w których publikowane są
materiały z zakresu sportów walki w obu badanych latach posiadały średnią wyższą punktację
MNiSW - 10,2 pkt. niż czasopisma w których publikowano materiały z zakresu pedagogiki i
andragogiki - 8,7 pkt. Oba obszary nauki posiadają jeszcze spory margines punktowy w celu
doskonalenia się gdyż maksymalny pułap to 15 pkt. dla listy "B" MNiSW.
Również sumaryczny wskaźnik Impact Factor, oraz liczba cytowań (dane z Tab.1 iTab.2) są
wyższe po stronie publikacji z zakresu sportów walki. Oczywiście punktowe (parametryczne)
ramy osiągnięć naukowych mają swoich krytyków z racjami których nierzadko należy się
zgodzić [13] jednak celem artykułu jest opis realnej rzeczywistości naukowej, a nie
teoretyczna dyskusja nad słusznością istniejącego systemu oceny badań naukowych. Również
formuła publikacji "Open Access" sprzyja wzrostowi cytowań np. poprzez proces
autoarchiwizacji na różnego rodzaju platformach wymiany naukowej (np. Research Gate)
[14].
Wartości bezwzględne mierzonych parametrów bibliometrycznych, nawet przy tej samej
ilości publikacji mogą być niewystarczające, dlatego też obliczono wspomniany juz powyżej
wskaźnik punktowy dla pojedynczego czasopisma oraz obliczono względna dynamikę zmian
każdego parametru liczoną rok do roku i zaprezentowaną na wykresie (Ryc.1).
Również w tym przypadku większa dynami zmian parametrów bibliometrycznych cechowała
publikacje z zakresu sportów walki. Śledząc raporty Biblioteki Narodowe należy zauważyć,
że już od 2013 roku notowany jest istotny spadek publikacji naukowych [15], natomiast
dynamika publikacji z różnych dziedzin (fizjologia, psychologia, wellness) obejmująca sporty
walki [16,17,18] została istotnie odnotowana w prezentowanych wynikach.
Celem autorów było porównanie sposobów publikowania w czasopismach swoich osiągnięć
naukowych w różnych obszarach nauki, lecz o zbliżonym poziomie wydawniczym, dlatego
też autorzy nie przedstawiają żadnych ocen, ani nie sugerują żadnych rozwiązań
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systemowych pozostawiając surowe dane rywalizacyjne jako przyczynek do refleksji
i dalszej dyskusji nad poziomem kultury nauki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Wnioski
Podążając za myślą Cycerona zaprezentowaną w motto należy stwierdzić że, przedstawiona
analiza prezentuje rywalizację jako dążenie do ciągłego rozwoju. W związku z tym winna ona
stanowić podstawę do przyszłej dyskusji na sposobami i możliwościami przekształcania "w
doskonałe" jakości publikacji naukowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
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