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Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN, w sklad kt6rego wchodz'l zajmuj'!CY Sly
starozytnosci'l klasyczn'l przedstawiciele kilku dyscyplin naukowych (archeologia, historia,
jyzykoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, nauki prawne), z niepokojem zauwaza,
ze oparcie punktacji czasopism, zwlaszcza humanistycznych, na takich wskaznikachjak SNIP
(Source Normalized Impact per Paper.) prowadzi w licznych przypadkach do ustalenia
hierarchii punktowej wyraznie odbiegaj'lcej - zar6wno in minus, jak i in plus - od
rzeczywistej wartosci merytorycznej czasopism, a takze renomy, jak'l ciesz'l siy one
w miydzynarodowym srodowisku naukowym. Opublikowanie przez Ministerstwo wstypnej
propozycji punktowania czasopism z bazy Scopus pokazuje to w spos6b dobitny. Z jednej
strony zalozone zaledwie kilka lat temu slabo rozpoznawalne czasopismo uzyskuje bardzo
wysok'l liczby punkt6w (140), z drugiej - uznane, wybitne merytorycznie tytuly otrzymuj'l
najnizsz'l przewidzian'l punktacjy (20). Wynika to z faktu, ze stosowane przez takie bazy jak
Scopus wskazniki bibliometryczne obejmuj'l z reguly tylko dwa lub trzy ostatnie lata. By
rzetelnie ocenic wplyw publikacji w naukach humanistycznych, trzeba byloby uwzglydnic
okres dluzszy, na przyklad kilkunastoletni, czego siy jednak nie robi. W wielu wypadkach
cytowania tekst6w z ostatnich trzech lat (bo to one S'! podstaw'l do ustalania wska:lnika SNIP)
to albo autocytowania, albo cytowania w tym samym czasopismie, kt6rego dotycz'l. Nalezy
mocno podkreslic, ze cytowania, jezeli obejmuj'l tylko kr6tki okres od opublikowania
artykulu, nie S'! w naukach humanistycznych miarodajnym kryterium oceny wplywu
i znaczenia publikacji.

Komitet zwraca ponadto uwagy na istotnq wady opublikowanego wstypnego wykazu,
polegajqcq na nieuwzglydnieniu wielu waznych czasopism, kt6re co prawda znajdujq siy
w bazie Scopus, ale zostaly w niej blydnie okreslone nie jako czasopisma, lecz jako serie
wydawnicze. Do wstypnego wykazu przeniesiono tylko te tytuly, kt6re Scopus zaklasyfikowal

-

jako ,,czasopisma", pomijajqc te, kt6re zostaly blydnie zaklasyfikowane jako ,,serie". Tytuly te
trzeba koniecznie umiescic w wykazie.

Komitet docenia przyjyte w Rozporzqdzeniu MNiSzW z 7 listopada 2018 r. w spraw1e
sporzqdzania wykaz6w wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism i recenzowanych
material6w z konferencji naukowych rozwiqzania, polegajqce na wprowadzeniu dodatkowej
oceny eksperckiej czasopism i mozliwosci dokonania korekty punktacji. Rozwiqzania te idq
w dobrym kierunku, choc nie usunq wszystkich wad wynikajqcych z oparcia punktacji na
wskaznikach takich jak SNIP. Komitet opowiada siy za tym, by ze wzglydu na bardzo duze
znaczenie oceny eksperckiej dla ostatecznego ksztahu wykazu czasopism zesp6l dokonujqcy
tej oceny bral pod uwagy opiniy miarodajnych gremi6w naukowych, w tym komitet6w
naukowych PAN.

Z powazaniem

Zalqcznik: materialy do dyskusji o punktacji czasopism starozytniczych na posiedzeniu
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