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Summary

The aim of the study was to determine the list of 27 journals which will be subscribed as a part of 
LWW consortium by the Main Library of Medical University of Silesia. The method used was local cita-
tion analysis, which assumes that the most important journals in library collection are those which are the 
most cited, because they are the most frequently used. The usefulness and limitations of the method in 
collection building was shown.

Streszczenie

Celem badania było wybranie 27 tytułów czasopism z listy ala-carte oferowanych przez konsorcjum 
LWW. Jednym z elementów składających się na podjętą decyzję była analiza cytowań oferowanych cza-
sopism, jednak skupiająca się tylko i wyłącznie na cytowaniach pochodzących od pracowników Śląskie-
go Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Metoda lokalnej analizy cytowań zakłada, że czasopisma 
najczęściej cytowane w uczelni to czasopisma najczęściej wykorzystywane a więc najbardziej potrzebne 
w bibliotece. W artykule przedstawiono wady i zalety metody.

Wstęp

Prenumerata czasopism naukowych w bibliotece medycznej jest filarem dobrze 
zbudowanej kolekcji. Szczególnie prenumerata czasopism zagranicznych, której kosz-
ty jest wysoki i stale wzrasta, może stanowić wrażliwy punkt w budżecie biblioteki. 
Jako że niemożliwe jest zaprenumerowanie wszystkich dostępnych wartościowych 
tytułów z każdej z dziedzin medycyny1, ważne jest, aby wybór tytułów czasopism za-
granicznych był dokonywany w sposób celowy, przemyślany i poparty analizą danych 
z licznych źródeł. 

1 Nuria Val lmit jana, L.G. Sabate: Citation analysis of Ph.D. dissertation references as a tool for 
collection management in an academic chemistry library. College & Research Libraries 2008 Vol.69 No 
1 p.72
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Źródłem danych stanowiących podstawę oceny potrzeb czytelniczych mogą być2:
- analizy statystyk bibliotecznych – np. wykorzystanie czasopism w czytelniach, 

wada: ocenia się to, co jest dostępne w bibliotece; metoda nieprzydatna, jeśli 
mamy zadecydować o wyborze nowych tytułów do prenumeraty;

- analizy wypożyczeń międzybibliotecznych – wada: dotyczy tylko materiałów 
niedostępnych w bibliotece, jako metoda samodzielna nie pokazuje wykorzy-
stania zbiorów dostępnych w bibliotece;

- ankiety czytelnicze – subiektywna ocena potrzeb użytkowników, wada: prezen-
tuje potrzeby tylko tych czytelników, którzy zechcieli wypełnić ankietę;

- obserwacja zachowań czytelniczych – wada: nie zawsze możliwa do przepro-
wadzenia, szczególnie w dobie powszechnego dostępu do internetu i dostępu do 
źródeł licencjonowanych np. przez serwer proxy;

- opinie komisji eksperckich – wada: metoda bardzo subiektywna, reprezentująca 
zdanie niewielkiej grupy osób,

- analizy bibliometryczne – analizy oparte na wskaźnikach bibliometrycznych 
(np. Impact Factor) oraz analizy cytowań3.

Poniższa analiza wykorzystuje ostatnią z przedstawionych metod. 
Dane dostarczane przez indeksy cytowań wykorzystywane bywają na różne spo-

soby, często nie przewidziane przez twórców baz. Jednym z takich zastosowań może 
być lokalna analiza cytowań, gdzie głównym punktem zainteresowania badającego jest 
określenie listy tytułów czasopism, najczęściej cytowanych przez wybraną grupę pu-
blikujących. Najważniejszym założeniem tej metody jest stwierdzenie, że „im częściej 
cytowane publikacje tym cenniejsze; będą w dalszym ciągu często wykorzystywane 
i w rezultacie jest niezwykle istotne, aby znalazły się one w zbiorach biblioteki”4.

Cel

Celem badania było określenie listy 27 tytułów czasopism, które powinny zostać 
wybrane z listy „ala-carte” do zaprenumerowania w 2014 r. w ramach konsorcjum 
LWW. 

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uczestniczy w kon-
sorcjum LWW od kilku lat. Na pakiet tytułów dostępnych w każdej z bibliotek w ra-
mach konsorcjum składają się dwie listy. Pierwsza tzw. fixed collection to lista tytułów, 

2 Philip M. Davis : Where to spend our e-journal Money? Defining a university library’s core collection 
through citation analysis. portal: Libraries and the Academy Vol. 2 no. 1 p. 155-156.

3 Aneta Drabek: Próba oceny prenumeraty czasopism zagranicznych w bibliotekach ze szczególnym 
uwzględnieniem bibliotek uniwersyteckich oraz biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. 
Biuletyn EBIB 11/2001 (29). [dokument elektroniczny] Dostęp: 5 XI 2013 http://www.ebib.pl/biuletyn-
ebib/29/a.php?drabek

4 Peggy Johnson:  Fundamentals of collection development and management. Chicago 2009 p.247 
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do których wszyscy członkowie konsorcjum mają dostęp oraz lista tytułów wybranych 
z listy ala-carte – różna dla każdego z członków konsorcjum. Co roku lista wybranych 
tytułów jest weryfikowana.

Metoda

Zastosowaną metodą była lokalna analiza cytowań, polegająca na określeniu 10 
letniej cytowalności poszczególnych tytułów z listy oferowanej przez wydawcę. Ana-
lizie poddano pozycje bibliografii załącznikowej w artykułach pracowników nauko-
wych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (SUM). Badaniem objęto 
publikacje pracowników z ostatnich 10 lat. Źródłem informacji o pozycjach bibliografii 
załącznikowej czyli cytowaniach była baza Science Citation Index.

Dzięki zastosowaniu lokalnej analizy cytowań możliwe było stworzenie indywi-
dualnego profilu potrzeb użytkowników w konkretnej bibliotece. Wykorzystanie go-
towych dziedzinowych list tytułów czasopism, które powstały na podstawie analizy 
obejmującej wszystkich publikujących w danej dziedzinie wiedzy (dziedzinie medy-
cyny), jest wygodniejsze, ale nie bierze pod uwagę lokalnej specyfiki5. Z kolei obję-
cie badaniem tylko publikacji pracowników naukowych (w wielu badaniach tego typu 
analizuje się prace doktorskie lub magisterskie6) podyktowane było zdefiniowaniem tej 
grupy jako docelowej, korzystającej z czasopism zagranicznych. Wybór bazy Science 
Citation Index (SCI) oraz źródła cytowań w postaci artykułów z czasopism uzależnione 
było od specyfiki nauki, jaką jest medycyna. Właśnie ta forma publikacji jest najszyb-
szym sposobem komunikowania się środowiska naukowego, co miało znaczenie dla 
badania, gdzie ważny był czynnik aktualności. Aktualność jest istotna ze względu na 
zmieniające się trendy w nauce i konieczność rokrocznego aktualizowania listy tytu-
łów wybranych do prenumeraty.

Metoda została opracowana na podstawie bogatej literatury zagranicznej, prezen-
tującej badania przeprowadzone w bibliotekach różnego typu. Brak jednak w publika-
cjach jednolitych zasad dotyczących sposobu przeprowadzania tego typu badania. Pró-
bę określenia wytycznych dla przeprowadzania lokalnej analizy cytowań podejmują 
Kristin Hoffmann i Lise Doucett7.

5 Margaret J. Sylvia:  Citation analysis as an unobtrusive method for journal collection evaluation using 
psychology student research bibliographies. Collection Building 1998 Vol. 17 No 1 p. 20;

Hye-Kyung Chung: Evaluating academic journals using Impact Factor and local citation score. Journal 
of Academic Librarianship 2007 Vol. 33 No 3 p. 393

6 Pierre Feyereisen, Anne Spoiden:  Can local citation analysis of master’s and doctoral theses help 
decision-making about the management of the collection of periodicals? A case study in psychology and 
education sciences. Journal of Academic Librarianship 2009 Vol. 35 No 6 pp. 514-522

Nuria Val lmit jana, L.G. Sabate , op. cit., p.72-81
7 Kristin Hoffmann, Lise Doucet t : A review of citation analysis methodologies for collection man-

agement. College and Research Libraries 2012 Vol. 73 No 4 p. 321-335
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Przeprowadzenie analizy

Pierwszym niezbędnym elementem analizy było zbudowanie wyszukiwania w SCI, 
dzięki któremu zlokalizowana zostanie przeważająca większość publikacji pracowni-
ków SUM. Wyszukiwanie to wykonane zostało w części bibliograficznej SCI, czy-
li w zakładce Web of Science w funkcji Serach. Przeszukiwano pole afiliacji autora 
(AD).

Przeprowadzono kolejne elementy wyszukiwania, które następnie połączono ope-
ratorem OR: 

AD=(slas* uniw* med*) 
AD=(med* SAME (zabrze or katowice or sosnowiec or bytom)) 
AD=(sum SAME (katowice or zabrze or bytom or sosnowiec)) 
AD=(slam SAME (katowice or zabrze or bytom or sosnowiec)) 
AD=((slask* akad* med*) NOT wroclaw*) 
AD=(med* SAME univ* SAME siles*) 
AD=(siles* OR med*) 
AD=(siles* SAME sch* SAME med*)
Każde z wyszukiwań zostało ograniczone do bazy SCI i 10 letniego okresu.

W rezultacie powyższe wyszukiwanie zostało umieszczone w historii wyszukiwań.
Następnie po przejściu do zakładki Web of Science do funkcji Cited Reference Se-

arch wyszukano cytowania dla tytułu czasopisma, które było analizowane. Ponownie 
ustawiono limity na 10 lat i tylko bazę SCI.



362 Forum Bibl. Med. 2013 R. 6 nr 2 (12)

W związku z ograniczeniem w SCI możliwości wybrania większej niż 500 liczby 
rezultatów, dzielono okres 10 lat na krótsze zakresy, poprzez wpisanie w trzecie pole 
wyszukiwania zakresu lat.

Po przeprowadzeniu wyszukiwania (zaznaczeniu w Cited Reference Index wszyst-
kich prac z wyszukanego tytułu), jako rezultat otrzymano wszystkie cytowania za wy-
brany okres. Poszczególne zakresy lat zostały połączone operatorem OR w historii 
wyszukiwania.
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Rezultat połączono z wyszukanymi publikacjami pracowników SUM .

Po kliknięciu w liczbę rezultatów możliwe było przejrzenie wykazu publikacji pra-
cowników SUM, w których zacytowano analizowane czasopismo. Poniżej przykład 
jednej z takich publikacji. 
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W podobny sposób przeanalizowano wszystkie tytuły z listy LWW ala-carte. Na-
stępnie uszeregowano je i wyodrębniono najczęściej cytowane.

Podsumowanie

Metoda lokalnej analizy cytowań, zastosowana do określenia czasopism, które war-
to zaprenumerować, jest niewątpliwie doskonałym narzędziem, aczkolwiek ma rów-
nież swoje ograniczenia. 

Pierwszą wadą, najczęściej przytaczaną, jest stwierdzenie, że dostępność generuje 
cytowalność8. Zakłada ono, że jeżeli naukowiec nie ma dostępu do pełnych tekstów ar-
tykułów z danego czasopisma, to go nie zacytuje. W przypadku zastosowania lokalnej 
analizy cytowań, konsekwencją tego będzie, że biblioteka nie zakupi tego tytułu. 

Drugi zarzut dotyczy w pewnej mierze warsztatu naukowego i wprowadza wątpli-
wość, czy autor musi mieć pełny tekst artykułu, żeby go zacytować. Może skorzystać 
ze streszczenia na stronie wydawcy czasopisma lub streszczeń w bazach danych. Może 
też zacytować artykuł za innym badaczem/publikacją.

Problematycznie może być także w tej metodzie nie uwzględnianie wielkości cza-
sopisma, czyli ilości publikowanych rocznie artykułów. Wskaźnik Impact Factor, który 
reprezentuje rodzaj globalnej analizy cytowań, uwzględnia stosunek ilości publikowa-
nych artykułów do liczby cytowań9. Ma w tym punkcie przewagę nad lokalną analizą 
cytowań, w której bierze się pod uwagę tylko „surowe” dane w postaci liczby cyto-
wań. 

8 Penny M. Bei le , David N. Boote , Elizabeth K. Kil ingsworth: A microsope or a mirror? A Ques-
tion of study validity rearding the use of dissertation citation analysis for evaluating research collections. 
Journal of Academic Librarianship Vol. 30 No 5 p. 352

9 Pierre Feyereisen, Anne Spoiden, op. cit., p.520.
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Konkludując i mając na uwadze niewątpliwe zalety tej metody, należy bardzo moc-
no podkreślić, że stosowanie metody lokalnej analizy cytowań jako samodzielnej przy 
budowaniu kolekcji czasopism zagranicznych jest niewskazane. Rezultaty takiego ba-
dania zawsze powinny być zestawione10 z innymi metodami badania potrzeb czytelni-
czych wymienionymi we Wstępie. 

W przypadku Biblioteki SUM uzyskana w wyniku badania lista najczęściej cyto-
wanych przez pracowników naukowych czasopism zagranicznych oferowanych przez 
konsorcjum LWW, zestawiona została ze statystykami wykorzystania czasopism LWW 
z poprzedniego roku, wartościami Impact Factor czasopism z listy oraz ze statystykami 
z wypożyczalni międzybibliotecznej. 

Te elementy stanowiły podstawę decyzji o wyborze 27 tytułów z listy ala-carte kon-
sorcjum LWW.
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