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Sprawozdanie z wykładu doktora Emanuela Kulczyckiego: jak 
sprawić, aby nasze badania były widoczne i cytowane?

Odpowiedzią na współczesne wyzwania, przed jakimi stają badacze, był organizowany przez 
Bibliotekę Uniwersytecką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu cykl serii spotkań pt. 
Bądź widoczny w świecie (sieci!), która koncentrowała się wokół następujących zagadnień: Jak 
sprawić, aby nasze badania były widoczne i cytowane (dr Emanuel Kulczycki); W jakim zakresie 
rUM@K, KPBC, Expertus i Platforma czasopism wspierają upowszechnianie dorobku pracowni-
ków UMK? (mgr Bożena Michalak-Bednarska); Mapy wiedzy – co na nich widać? Czy można  
z nich skorzystać? (dr Verslava Osińska); Współczesny system oceny prac naukowych – ile zależy 
od nas? (mgr Joanna Słomkowska) oraz Narzędzia społecznościowe dla naukowca (dr Beata 
Stachowiak). 

Ideą pierwszego, inaugurującego wykładu połączonego z dyskusją była kwestia widoczności 
i cytowania badań naukowych. Spotkanie pracownika Zakładu Teorii i Filozofii Komunikacji 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu doktora Emanuela Kulczyckiego z toruńską 
społecznością akademicką odbyło się w dniu 9 stycznia 2014 r. Na sali spotkali się zarówno 
doświadczeni profesorowie, jak i początkujący badacze, którzy dopiero poznają meandry 
systemu oceny pracowników naukowych.

Punktem wyjścia do proponowanych rozważań praktycznych przez Kulczyckiego było wyja-
śnienie, czym są wskaźniki bibliometryczne. Zrozumienie różnicy pomiędzy naukometrią  
i bibliometrią było istotne dla dalszych dyskusji o sumarycznym impact factor publikacji naukowej 
wg listy JCR (Sum IF), liczby cytowań wg bazy Web of Science (WoS) oraz indeksu Hirscha (IF) 
(Nowak, 2006, s. 133–134) . Prelegent podkreślił, że używane w bibliometrii wskaźniki nadają 
się do porównywania czasopism, a nie naukowców czy pojedynczych artykułów. Uzasadnione jest 
stwierdzenie, jakoby wskaźniki cytowań publikacji nie odzwierciedlały dobrej jakości artykułu 
czy rzeczywistego zainteresowania tekstami danego autora. Należałoby zauważyć, że u źródeł 
cytowania konkretnego tekstu leży albo chwalenie jego autora za warte uwagi poczynione 
spostrzeżenia, albo jako przykład tego, jak o danej kwestii pisać się nie powinno.

Tematyka drugiej części wykładu koncentrowała się wokół trzech zagadnień: (1) jak opubliko-
wać swój dorobek (2) na co zwracać uwagę przy publikowaniu i (3) jak wydawać swoje publika-
cje. Kulczycki rozpoczął od wyrażenia opinii – w której nie jest odosobniony – że obecnie mało 
kto odnosi się do swoich prac. Pytania o liczbę punktów artykułu oraz o to, gdzie został opubli-
kowany z powodzeniem wypierają naturalną niegdyś badaczom ciekawość samego „odkrycia”.

Oczekiwanie, by praca naukowa była opublikowana w dobrze punktowanym czasopiśmie  
o wysokim impact factor nie jest niczym zaskakującym, chociażby wobec wymogów stawianych 
naukowcom przy pozyskiwaniu grantów czy projektów badawczych (http://www.ncn.gov.pl/
ogloszenia/konkursy/preludium-16-09-2013). Nie jest niczmy nowym także to, że czasopisma 
powinny przyjmować teksty, które posiadają tytuł, abstrakt i słowa kluczowe nie tylko w języku 
polskim, ale i angielskim, co umożliwia dotarcie do zagranicznych czytelników.
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Nowością natomiast można byłoby uznać kryteria, jakimi zaczynamy kierować się, dokonując 
wyboru miejsca, gdzie chcielibyśmy wysłać nasz tekst, tj. dbałość czasopisma o widoczność czy 
wydawanie przezeń numerów w wersji elektronicznej. Informowanie o przewidywalnym czasie 
trwania etapów recenzyjnych oraz dostępność jasno sprecyzowanych wytycznych technicznych 
dotyczących m.in. bibliografii załącznikowej również stanowią wartość dodaną.

Na koniec wybrzmiały też kwestie udostępniania dorobku naukowego w sieci oraz sposobów 
wydawania swoich publikacji. Prelegent przybliżył funkcjonowanie repozytoriów instytucjonal-
nych, serwisów internetowych typu Google Scholar czy portali społecznościowych jak Facebook 
lub Twitter.

W moim odczuciu prelegent zrealizował wyznaczony przez siebie cel – zainteresowanie zgro-
madzonych na sali badaczy otwartą nauką, postrzeganą nie tylko w kategoriach dostępności 
i powszechności, ale jako innowacyjną, dotrzymującą kroku nowoczesnym technologiom. Co 
więcej, rozpoczął ciekawą dyskusję na temat obecności „nauki w nauce”. Trudno nie zgodzić się  
z pojawiającymi się głosami, że publikowanie tekstów naukowych stało się wręcz obowiązkiem  
w myśl tezy „publikuj albo giń”. Jest warunkiem koniecznym do awansu naukowego,  
a w przypadku doktorantów – otrzymania stypendiów uczelnianych. Dlatego nie można zrezy-
gnować z publikowania w czasopismach naukowych na rzecz udostępniania tekstów w Open 
Sources. Nie ma jednak przeciwwskazań do wykorzystywania narzędzi internetowych jako 
dodatkowych nośników informacji. Otwartość danych naukowych sprzyja zarówno swobodzie 
wymiany myśli oraz wiedzy, weryfikowalności doświadczeń naukowych, jak i udostępnianiu 
materiałów źródłowych – chociażby w formie skanu niedostępnego wcześniej dokumentu 
poddawanego później analizie (Szczęsny, 2013, s. 15).

Popularyzowanie praktyki udostępniania publikacji naukowych jest korzystne nie tylko dla 
środowiska badaczy, ale przede wszystkim dla obywateli. Współcześnie Sieć jest oknem na 
świat, platformą skupiającą naukowców i amatorów. Każdy zainteresowany nauką ma prawo 
„włączyć się” w badania bez formalnych kwalifikacji akademickich. Warto pamiętać o tym, że 
działania badaczy powinny służyć rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki,  
a także zwiększeniu wiedzy oraz wzrostowi świadomości społeczeństwa. Należałoby przypo-
mnieć o prawie przysługującym obywatelom do dostępu do informacji o wydatkach publicz-
nych państwa, a według zasad określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. nauka finanso-
wana jest właśnie ze środków publicznych . 
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