Proces selekcji czasopism
w Thomson Reuters
i Scopus
Warunki

Lista Filadelfijska
 Lista podlega stałej modyfikacji w wyniku selekcji periodyków
przeprowadzanej przez ekspertów ISI. Oznacza to, że z listy eliminowane są
tytuły, które przestały spełniać wymogi stawiane przez wydawnictwo, inne
natomiast są dodawane
Proces selekcji i ewaluacji czasopisma

Kapczyński M., Czasopisma Master Journal List – kryteria wyboru i proces indeksowania. Materiały szkoleniowe. Thomson Reuters w Warszawie,
[2012]. Prezentacja PDF

Lista Filadelfijska
 Kolegium redakcyjne Thomson Reuters:


specjaliści w zakresie obrotu informacją



bibliotekarze i bibliotekoznawcy



eksperci dla danej dziedziny literatury

 Rocznie jest ewaluowanych około 2000 czasopism


10-12% zaakceptowanych

Kapczyński M., Czasopisma Master Journal List – kryteria wyboru i proces indeksowania. Materiały szkoleniowe. Thomson Reuters w Warszawie,
[2012]. Prezentacja PDF

Lista Filadelfijska


Wydawcy mogą przesyłać do oceny czasopisma nieuwzględnione na Liście Filadelfijskiej.
Przy ocenie czasopism pod kątem ich doboru brane są pod uwagę następujące kryteria:

1. Podstawowe standardy wydawnicze
 terminowość publikacji (zgodnie z zadeklarowaną częstotliwością) - systematyczne
ukazywanie się kolejnych numerów czasopisma, świadczące o tym, że wydawnictwu nie
brakuje artykułów do publikacji; w przypadku czasopism online nie ukazujących się
w regularnych odstępach czasu analizuje się liczbę artykułów publikowanych na
przestrzeni kilku miesięcy
 przestrzeganie zasad międzynarodowej konwencji wydawniczej (international editorial
conventions) – opisowy tytuł czasopisma, opisowe tytuły artykułów i abstrakty,
kompletne dane bibliograficzne wszystkich cytowanych publikacji, pełna informacja
adresowa dotycząca każdego autora
 dane bibliograficzne artykułu (tytuł, słowa kluczowe) i abstrakt muszą być podane
w języku angielskim; preferowane są czasopisma publikujące pełne teksty w języku
angielskim
 recenzja specjalistów z danej dziedziny

Lista Filadelfijska
2. Treść
 czy treść ocenianego czasopisma wzbogaci bazę danych
 czy dany temat został już adekwatnie przedstawiony w ramach istniejących tytułów;
 czasopismo musi wnosić „coś nowego”, np. wyniki nowych badań; preferowane są
czasopisma recenzowane
 jakość materiałów
3. Międzynarodowość
 czy autorzy publikacji, wydawcy, edytorzy oraz konsultanci redakcyjni itp. reprezentują
międzynarodową społeczność badaczy; jeżeli w czasopiśmie publikują autorzy z różnych
krajów, zakłada się, że jest ono postrzegane jako ważne przez międzynarodową
społeczność naukowców i badaczy


czy czasopismo odnosi się do czytelników regionalnych czy międzynarodowych

4. Analiza cytowań


czy autorzy publikujący w danym czasopiśmie są szeroko cytowani

Journal Submission
Process
Danuta Turecka, Lista filadelfijska „Forum Akademickie”, 12 (2007)
Proces selekcji czasopism w serwisie firmy Thomson Reuters

 Przydatne linki:
Journal Submission Process
Proces selekcji czasopism w serwisie firmy Thomson Reuters
Wybór książek
Wybór materiałów konferencyjnych

SCOPUS
 Scopus indeksuje 268 polskich czasopism (tytuły aktywne).
 Kryteria doboru / Warunki, jakie powinno spełniać czasopismo aplikujące o
indeksację w bazie Scopus
Minimalne kryteria
 recenzje specjalistów z danej dziedziny
 tytuły i abstrakty w j. angielskim
 systematyczne ukazywanie się kolejnych numerów
czasopisma

Formularz aplikacji online:
http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm

SCOPUS
 Proces selekcji czasopism dokonywany jest przez niezależną
od Elsevier radę Content Selection & Advisory Board (CSAB)

 CSAB

to
międzynarodowa
grupa
naukowców,
badaczy
i bibliotekarzy, którzy reprezentują główne dyscypliny naukowe

SCOPUS

Czytaj więcej: Psonka T., Szymański K., Scopus. Materiały szkoleniowe [on line], [2015]. Dostęp w Internecie:
http://www.lib.uni.lodz.pl/media/pliki/Inst_Lot_Maj2015.pdf.

