
Anna Osiewalska 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
 

 
Bibliografie czasopism naukowych Biblioteki Głównej UEK 
jako źródło danych dla analiz bibliometrycznych 

 
Streszczenie 
Przedstawiono reorganizację bibliograficznych baz danych 
GOSPODARKA i NAUKI SPOŁECZNE Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK). Rozszerzenie 
formatu baz o pole literatury załącznikowej, a także indeksacja 
zawartości tego pola (przypisów bibliograficznych), rozszerza 
możliwości wyszukiwania w bazie i umożliwia przeprowadzenie 
analiz bibliometrycznych dokumentowanego piśmiennictwa. Na 
materiale z baz pokazano możliwości i ograniczenia takich analiz. 



Powody dla których w bibliograficznych bazach danych 
zamieszcza się cytowania: 
►Alternatywny sposób wyszukiwania (cytowanie jako język 
informacyjno-wyszukiwawczy) – ISI Web of Knowledge, próby 
zastąpienia klasyfikacji rzeczowej dokumentu 
►Większa funkcjonalność baz, odpowiedź na zapotrzebowanie na 
taki sposób wyszukiwania w bazach i taką informację 
 

 



Restrukturyzacja bibliograficznych baz danych Biblioteki UEK  
 
system kluczowych połączeń tworzą numer rekordu z bazy 
źródłowej i nazwa pliku z literaturą, kodująca rok cytowania i tytuł 
czasopisma cytującego 
 

 
baza GOSPODARKA – ekran modyfikacji 



eksport do bazy zewnętrznej 





 
rekord do opracowania - dane o strukturze niejawnej 



 Podział ciągłego tekstu na rekordy o określonej strukturze 



 
dane w PoP: automatyczny podział tekstu na rekordy o określonej 
strukturze (parsowanie danych) 



Błędy i niedokładności w polu autora 
 

 Literówki 

 Ten sam autor w różnych pracach umieszcza swoje 

nazwisko z różną liczbą swoich imion 

 Ten sam autor ma różne nazwisko w zależności od sposobu 

transliteracji alfabetów niełacińskich (np. liter alfabetu 

rosyjskiego). 

 Niewłaściwa kolejność autorów 

 Przyznanie roli autora redaktorowi 

 Dodanie autora 

 Pominięcie autora 



Błędy i niedokładności w polu tytułu cytowanej pracy 
 
oprócz literówek, sporo zamieszania wprowadzają rodzajniki, a 
także dodania, ominięcia i przestawienia wyrazów oraz skróty. 
 
Błędy w polu roku wydania 

 Brak roku wydania 

 Niewłaściwy rok wydania 

Błędy i niedokładności w polu tytułu czasopisma 

literówki, rodzajniki, dodania, ominięcia i przestawienia wyrazów 

oraz skróty, a ponadto 

 Nie to czasopismo 

 Brak nazwy czasopisma (sugerujący wydawnictwo zwarte)



PROSTE ANALIZY WPŁYWU 

Tabela 1. Indeks Hirscha dla czasopisma Przegląd Statystyczny 
obliczony przez PoP 
 

 
 
 



Tabela 2. Indeks Hirscha dla czasopisma Przegląd Statystyczny na 
zasobie baz BG UEK 

 
 

 
 



 

brak daty dokumentu cytującego 
 
Wykonalnym sposobem 
określenia zakresu czasowego 
analizy jest badanie całego 
okresu wydawania czasopisma 
lub zawężenie tego okresu do lat 
ostatnich. W obu przypadkach 
analiza musi być opatrzona datą 
pobrania danych, jako że dane te 
podlegają stałej aktualizacji w 
Internecie. 
 



Tabela 3. Podstawowe charakterystyki opisujące cytowalność 
głównych polskich czasopism ekonomicznych w latach 2003-2007 
 

 
 
 
Źródło: opracowanie własne na ograniczonym zasobie bazy CYTOWANIA (tylko baza 
GOSPODARKA) 



ANALIZY WIELOWYMIAROWE 
Macierz powiązań między publikacjami a ich cytowaniami 

 
Źródło: Glänzel W.: Bibliometrics as a research field. A course on theory and application of 
bibliometric indicators, s. 85.  



Podobieństwo dokumentów cytujących (d) oraz dokumentów 
cytowanych (r) mierzone jest jako znormalizowany iloczyn 
skalarny wektorów, co nadaje temu miernikowi interpretację 
geometryczną kosinusa kąta między tymi wektorami. 



 
Przeliczenie miernika podobieństwa CA dla wszystkich 

par wierszy wierszy (dokumentów) 
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gdzie i,j przyjmują wartości od 1 do n 

 
metoda powiązań bibliograficznych [Kessler, 1963] 



dokumenty cytujące o identycznej literaturze załącznikowej 

 
Wartość miernika 1+1 /  1+1 = 1  wektory pokrywają się.  
 
dwa dokumenty cytujące o całkowicie rozłącznej literaturze 
załącznikowej 

0 / cokolwiek ale nie zero (z analizy trzeba wyeliminować rekordy 
bez cytowań) = 0    
wektory o kierunkach krańcowo odmiennych (prostopadłe),  



Przeliczenie miernika podobieństwa CA dla wszystkich 

par kolumn (cytowań) 
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gdzie i,j przyjmują wartości od 1 do m 

 
 
analiza współcytowań [Marshakova, 1973; Small, 1973] 



„niepodobieństwo” dwóch obiektów (odległość) to różnica 1 – CA. 
 
Macierze podobieństwa, przekształcone następnie w macierze 
odległości, stanowią podstawę działania algorytmów, grupujących 
obiekty (dokumenty, autorów, czasopisma ) podobne w quasi-
jednorodne skupienia 
 
W programie STATISTICA odległości mierzone jako 1 – CA, 

nazywane są „odmiennościami z macierzy”. Macierz odległości 

(niepodobieństwa) jest punktem wyjścia do wyodrębniania 

skupień.  



Analiza czasopism cytowanych w czterech głównych polskich 

czasopismach ekonomicznych w latach 2003-2007 

 

W badanych czterech czasopismach znalazły się odniesienia do 

1500 czasopism, z których 806 cytowanych było jednokrotnie. 

Analizę ograniczono do czasopism cytowanych co najmniej 30 

razy (jest ich 47). Cytowania do tych 30 czasopism stanowią ponad 

połowę (4514 z 8886) cytowań odnoszących się do czasopism.  

 



Macierz powiązań między czasopismami cytującymi i cytowanymi 

 



Porównania otrzymanej listy czasopism cytowanych z 
czasopismami najczęściej cytowanymi w bazach RePEc i Scopus 

 



skupienia czasopism metodą współcytowań. 

 



skupienia czasopism metodą powiązań bibliograficznych 

 


