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Informacje pochodzą ze 
strony Biblioteki Głównej 
Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego

https://biblioteka.gumed.edu.pl/dy
daktyka/nim/index.php?page=dr
apiezni-wydawcy

https://biblioteka.gumed.edu.pl/dydaktyka/nim/index.php?page=drapiezni-wydawcy


Warto wiedzieć, że publikowanie w czasopismach 

elektronicznych wydawanych zgodnie z wymogami 

ruchu Open Access może wiązać się z pewnymi 

zagrożeniami. 

Istnieją bowiem wydawcy, którzy wykorzystując 

rosnącą popularność tego modelu, 

przy przyjmowaniu artykułów do opublikowania 

kierują się jedynie możliwością uzyskania szybkich 

zysków i nie dbają o merytoryczną stronę 

wydawanych przez siebie czasopism.



Taką właśnie działalność 

wydawców określa się 

jako predatory open

access publishing,

czyli 

drapieżne publikowanie 

w modelu Open Access.



Termin ten po raz pierwszy sformułował bibliotekarz

Uniwersytetu Colorado w Denver, Jeffrey Beall, 

który do 14 stycznia 2017 r. na swoim blogu Scholary

Open Access publikował listy drapieżnych wydawców 

i drapieżnych czasopism.

W Internecie znajdziecie ją Państwo pod nazwą

Beall’s List of Potential Predatory Journals and 

Publishers pod adresem:

https://beallslist.net/



Niestety, został zmuszony do zamknięcia blogu

i usunięcia całej zawartości. W Internecie instytucja 

Internet Archive udostępnia jego ostatnią 

zarchiwizowaną wersję z 12 stycznia 2017 r.

pod adresem:

Scholarly Open Access | Critical analysis 
of scholarly open-access publishing 

(archive.org)

https://web.archive.org/web/20170112125427/https:/scholarlyoa.com/publishers/
https://web.archive.org/web/20170115211728/https:/scholarlyoa.com/


Zerknijcie koniecznie do artykułu 
autorstwa pracowników Biblioteki UG, 

przedstawiającego ten temat i konkretne przykłady:

Ciemna strona Open Access
– naukowcy w szponach drapieżnych 

wydawców

aut. P. Krajewski, M. Modrzewska

http://biblioteka.amg.gda.pl/admin/ckfinder/userfiles/files/pdf/referat_Modrzewska_Krajewski.pdf


Wskazówki, którymi należy 
kierować się przy wyborze 

wydawcy i czasopisma 

do publikacji swojego artykułu 

w modelu Open Access



Czasopisma z Impact Factor:

NIGDY nie należy sugerować się informacją o IF 

podaną na stronie wydawcy/czasopisma. 

Nieuczciwi wydawcy często stosują określenia typu

Global Impact Factor, 5 Year Journal Impact Factor, 

Journal Impact Factor, Science Impact factor, 

Unofficial Impact Factor.

JEDYNYM źródłem, które podaje wskaźniki

IF jest baza Journal Citation Reports® (JCR)

firmy Clarivate Analytics.

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/


Czasopisma z punktacją ministerialną, 

bez wskaźnika IF:

Należy sprawdzić, czy tytuł znajduje się na liście  

aktualnego wykazu MEiN − ostatni wykaz został 

ogłoszony Komunikatem Ministra Edukacji 

i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie 

i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu 

czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowych.

https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/Komunikat_21.12.2021.pdf
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/Komunikat_21.12.2021.pdf
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/Komunikat_21.12.2021.pdf
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/Komunikat_21.12.2021.pdf
https://biblioteka.urk.edu.pl/zasoby/20/Komunikat_21.12.2021.pdf


Jeżeli czasopisma, w którym zamierzamy 

opublikować artykuł, nie ma w bazie JCR 

i w wykazie MEiN, proponujemy sprawdzić 

wydawcę, korzystając z rad na stronie 

Think Check Submit.

O tym mówiliśmy na poprzednim spotkaniu.

http://thinkchecksubmit.org/


Warto skorzystać z porad Jak wybrać 

dobre czasopismo do publikacji? 

Pomyśl, sprawdź-wyślij, których udziela 

na swoim blogu Emanuel Kulczycki.

http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-wybrac-dobre-czasopismo-do-publikacji-pomysl-sprawdz-wyslij/
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-wybrac-dobre-czasopismo-do-publikacji-pomysl-sprawdz-wyslij/
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jak-wybrac-dobre-czasopismo-do-publikacji-pomysl-sprawdz-wyslij/


Z dużą ostrożnością trzeba także podchodzić

do e-maili zachęcających do publikowania 

w czasopismach i udziału w konferencjach.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie do 

wyboru wydawnictwa, zachęcamy do kontaktu 

z pracownikami naszej Biblioteki, 

którzy zawsze chętnie służą pomocą 

w jego weryfikacji.



Na koniec krótka wycieczka na stronę 

naszej Biblioteki: 

DLA PRACOWNIKA I DOKTORANTA

PORADY DLA NAUKOWCÓW

Tu znajdziecie wiele przydatnych informacji.

ZAPRASZAMY!


