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Plan wystąpienia 

• inspiracja, 

• abstrakt w świetle normy polskiej, norm 

międzynarodowych i zaleceń EASE, 

• charakterystyka abstraktów ustrukturyzowanych, 

• abstrakty w czasopismach polskich - badanie, 

• wyszukiwanie w abstraktach ustrukturyzowanych 

wydawnictwa Emerald, 

• wnioski. 



Inspiracja  

• konferencja: „Nauka o informacji (informacja naukowa) w 

okresie zmian” 4-5 kwietnia 2011, Warszawa, 

• referat: „Cele i efekty badań z zakresu nauki o informacji 

na podstawie artykułów z wybranych czasopism 

wydawnictwa Emerald”, 

• do rozpoznania celów i efektów wykorzystano 

ustrukturyzowane abstrakty stosowane w wydawnictwie 

Emerald, 

• analizie poddano łącznie 152 abstrakty artykułów z 

trzech czasopism, 

• wykonanie badania bez sięgania do pełnych tekstów 

było możliwe tylko dzięki abstraktom ustrukturyzo-

wanym. 

 



Abstrakt w normie międzynarodowej (ISO) 

• ISO 214:1976 „Documentation - Abstracts for 

publications and documentation”  (obowiązująca), 

• objętość normy – 4 strony,  

• ogólna i uniwersalna, 

• zalecana objętość typowego abstraktyu: nie więcej niż 

250 wyrazów (ok. 2000 znaków), 

• nie wprowadza typologii abstraktów, 

• zaleca by tekst abstraktu stanowił jeden akapit, tylko w 

abstraktach obszernych tekstów dopuszcza użycie kilku 

akapitów, 

• wymagane elementy: cel, metodologia, rezultaty,  

wnioski. 

 

 



Abstrakt w normie polskiej 

• PN-N-01221:1977 „Adnotacje i analizy dokumentacyjne”, 

• norma obowiązująca, 

• objętość normy: 15 stron + 8 stron przykładów,  

• „dąży do osiągnięcia maksymalnej zgodności z normą 

międzynarodową”,  

• termin „abstrakt” pojawia się jako synonim preferowanej 

„analizy dokumentacyjnej”, 

• wyróżnia: analizę wskazującą, omawiającą, deskryptoro-

wą, streszczenie dokumentacyjne i autorskie, 

• przestarzała, 

• sugerowana objętość typowego abstraktu: do 250 

wyrazów, zapisanych w jednym akapicie, 

• wymagane elementy: przedmiot badań, metody badaw-

cze, wyniki badań, przydatność wyników, dyscyplina. 

 



Abstrakt w amerykańskiej normie (NISO) 

• ANSI/INISO Z39.14-1997 „Guidelines for Abstracts”, 

• Revision of ANSI Z39.14-1979 (R1987),  

• objętość normy – 5 stron + 8 stron przykładów i 2 strony 

bibliografii,  

• 2 rodzaje abstraktów: informative i indicative 

(omawiające i wskazujące), 

• osobno pojawia się „structured abstract - abstract that is 

arranged according to prescribed headings”, 

• zalecana objętość typowego abstraktu: do 250 wyrazów, 

• tekst abstraktu stanowi jeden akapit, z wyjątkiem 

abstraktów ustrukturyzowanych, 

• wymagane elementy: cel, metodologia, rezultaty,  

wnioski. 

 



Wskazówki Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów 

Naukowych (EASE) dla autorów i tłumaczy artykułów 

naukowych publikowanych w języku angielskim 

• EASE  (www.ease.org.uk) – od 1982 r. zajmuje się 

usprawnianiem komunikacji w nauce (konferencje, 

kwartalnik, poradniki, kursy), 

• wskazówki przetłumaczone zostały na 13 języków, 

• ostatnia aktualizacja – czerwiec 2011 r., 

• wśród nich zalecenia dotyczące pisania abstraktów,  

• rozróżnia abstrakty omawiające i wskazujące, 

• tekst abstraktu stanowi jeden akapit, 

• wymagane elementy: tło, cele, metodologia, rezultaty,  

wnioski. 

 



Elementy charakterystyki abstraktów przewijające się  

w większości przytoczonych dokumentów 

• podział abstraktów na omawiające i wskazujące (z wyj. 

normy ISO), 

• zalecana objętość typowego abstraktu: do 250 wyrazów, 

• tekst abstraktu stanowi jeden akapit, z wyjątkiem 

abstraktów ustrukturyzowanych, 

• zalecenia dotyczą wszystkich nauk, nie ma osobnych 

zapisów dla nauk ścisłych, humanistycznych itp., 

• wymagane elementy:  

- cele,  

- metody,  

- rezultaty,  

- wnioski. 



Abstrakty ustrukturyzowane  (1) 

• to specyficzny sposób zapisu abstraktów omawiających 

(informative), wykorzystujący nagłówki do podziału treści 

abstraktu na części,  

• nagłówki tworzą przejrzystą strukturę treści, która ułatwia 

percepcję i przyspiesza wyszukiwanie, 

• najczęściej wydzielane elementy to:  

- tło (background, context), 

- cele (objectives, purpose),  

- metody (methods, methodology),  

- rezultaty (results, findings), 

- wnioski (conclusions). 

• pokrywają się one z wymaganiami stawianymi 

abstraktom tradycyjnym w przytoczonych normach. 

 



Abstrakty ustrukturyzowane  (2) 

• popularne w zagranicznych czasopismach medycznych 

od połowy lat 80’, 

• większość badań potwierdzających wyższą efektywność 

abstraktów ustrukturyzowanych względem tradycyjnych 

prowadzona była dla nauk medycznych,  

• podobne wnioski płyną z kilku prac poświęconych 

naukom technicznym i społecznym, 

• powyższe badania dowiodły, że abstr. ustrukturyzowane: 

- zawierają więcej informacji niż tradycyjne, 

- jakość informacji jest w nich wyższa, 

- są łatwiejsze do czytania niż tradycyjne, 

- umożliwiają szybsze wyszukanie zawartych w nich 

informacji. 

 

 



Abstrakty ustrukturyzowane  (3) 

• do wad abstraktów ustrukturyzowanych można zaliczyć:  

- większą objętość względem abstraktów tradycyjnych,  

- są trudniejsze do przygotowania, a przez to bardziej  

czasochłonne, 

- wprowadzone dla referatów zgłaszanych na 

konferencje wymuszają przeprowadzenie pełnych badań 

przed dokonaniem zgłoszenia, 

• abstraktów ustrukturyzowanych nie powinno stosować 

się do: artykułów redakcyjnych, przeglądowych, esejów, 

opinii, książek, katalogów, bibliografii, raportów (tu 

zaleca się przygotowanie abstraktów wskazujących), 

• abstrakt ustrukturyzowany zmusza autorów do ujęcia w 

treści abstraktu tych elementów, które są od lat 

wymagane w normach i zaleceniach wydawniczych. 

 



Abstrakty w polskich czasopismach naukowych (1) 

• do analizy wykorzystano bazę Arianta wybierając z niej 

czasopisma naukowe, udostępniające abstrakty  

i posiadające punktację MNiSW (1025 czasop.), 

• badaniem objęto 300 czasopism, spośród których 221 

udostępniało w Internecie wskazówki dla autorów, 

• w treści wskazówek wyszukiwane były fragmenty 

dotyczące abstraktów, a wśród ostatnich numerów 

losowo sprawdzana była ich rzeczywista postać,  

• na 221 czasopism udostępniających wskazówki tylko 71 

– 32% określiło wymagania odnośnie abstraktu bardziej 

precyzyjnie niż podając limit słów i język,  

• nie odsyłano do norm lub wytycznych EASE, 

• wskazówki nie zawsze są przestrzegane przez autorów. 



Abstrakty w polskich czasopismach naukowych (2) 

• często zamiast „abstrakt” pojawiało się „streszczenie”, 

które w wersji angielskiej było tłumaczone na „abstract”, 

• wiele czasopism było w całości anglojęzycznych, 

• wśród 300 zbadanych czasopism 32 stosowały abstrakty 

ustrukturyzowane (11%), 

• medycyna (24 – 75%), kultura fizyczna (4 – 12,5%), 

psychologia (2 – 6%), materiałoznawstwo (1 – 3%), 

zoologia (1 – 3%),  

• wiele czasopism medycznych nie podaje w zaleceniach 

jak ma wyglądać abstrakt, a mimo to autorzy są 

przyzwyczajeni do tego by był on w postaci strukturalnej. 

 



Wymagania odnośnie abstraktów w treści  

wskazówek dla autorów 

• precyzowany jest język, lokalizacja w tekście, styl  

i objętość (najczęściej 200-300 wyrazów), 

• abstrakt powinien być: zwięzły, przejrzysty i zrozumiały, 

• w abstraktach tradycyjnych oczekiwane są te same 

elementy, które w abstraktach ustrukturyzowanych 

stanowią obowiązkowe nagłówki (cele, metody...), 

• czasem wymagania są formułowane w postaci pytań 

(np. Jakie są przesłanki opracowania lub podjętych 

badań?), 

• najbardziej lapidarny zapis wymagań: (Chirurgia 

Narządów Ruchu i Ortopedia Polska) 

- co badano i dlaczego, 

- jak badano, 

- co stwierdzono i co z tego wynika. 

 



Antropomotoryka  



Archives of Materials Science and Engineering 



Serwis czasopism pełnotekstowych 

wydawnictwa Emerald 

• adres serwisu: www.emeraldinsight.com 

• ponad 200 czasopism naukowych udostępnianych 
najczęściej uczelniom w mniejszych pakietach (np. 
Emerald Management Xtra 60, Xtra 95, Xtra 175), 

• zakres tematyczny obejmuje zagadnienia ekonomii, 
zarządzania, marketingu, biznesu i prawa, 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, a także 
zarządzania informacją i wiedzą, 

• kolekcja liczy ponad 60 000 artykułów, 

• w 2005 roku wprowadzono do wszystkich 
czasopism abstrakty ustrukturyzowane. 

 



Strona główna wydawnictwa Emerald 

www.emeraldinsight.com 



Opis artykułu 



Struktura abstraktu 



Wyszukiwanie w abstraktach ustrukturyzowanych (1) 

• korzystanie z abstraktów ustrukturyzowanych w praktyce 

pozwala szybko docenić ich wartość informacyjną i 

wyszukiwawczą, 

• badania Sylwii Ufnalskiej z 1994 r. pokazały, że 

najbardziej pożądanymi przez odbiorców czasopism 

naukowych elementami tradycyjnego abstraktu są: 

cele, rezultaty i wnioski, 

• pierwsze dwa są obecne w ustrukturyzowanych 

abstraktach serwisu EmeraldInsight, 

• pozostałe (metodologia i wartość badań) są mniej 

przydatne w wyszukiwaniu, stąd nie były brane pod 

uwagę w badaniu, 

• cel mówi więcej niż tytuł, a wyniki to kwintesencja badań. 

 



Wyszukiwanie w abstraktach ustrukturyzowanych (2) 

• do przeprowadzenia badania wykorzystano formularz 

wyszukiwania zaawansowanego,  

• przeszukiwane były abstrakty wszystkich dostępnych 

artykułów badawczych (research paper) z lat 2005-2011, 

• serwis Emeralda nie zaznacza niestety na liście trafień 

poszukiwanych terminów, dlatego wykorzystano do tego 

celu możliwości oferowane przez przeglądarkę FireFox, 

• użyte terminy: dublin core, marc 21, library 2.0, e-book, 

expert system, digitization, google scholar, taxonomies, 

opac. 

 



Formularz wyszukiwania zaawansowanego 



Wyniki wyszukiwania 



Wyniki 

• w obrębie celów i rezultatów wyszukiwany termin pojawiał 
się często kilkukrotnie, ale liczony był tylko raz. 

 

 Termin Liczba artyk. Tytuł Cel Rezultaty 

dublin core 8 2 5 5 

marc 21 4 3 2 4 

library 2.0 9 3 4 6 

e-book 29 24 25 24 

expert system 26 6 11 9 

digitization 21 7 11 12 

google scholar 18 8 8 10 

opac 24 11 15 13 



Wnioski 

• pomimo dużego znaczenia dla komunikacji naukowej 
abstrakty są zaniedbywane i niedoceniane, 

• zalecenia pojawiające się we wskazówkach dla autorów w 
niewielkim stopniu wpływają na rzeczywisty kształt 
abstraktów, stanowią jedynie listę pobożnych życzeń, 

• podział abstraktu na wydzielone części jest najlepszym 
sposobem na uzyskanie oczekiwanej zawartości, 

• abstrakty ustrukturyzowane nie są zarezerwowane tylko dla 
nauk ścisłych, o czym świadczy spektrum czasopism 
obecnych w serwisie EmeraldInsight (w tym LIS), 

• trzeba zachęcać wydawców do wprowadzania abstraktów 
ustrukturyzowanych (tylko jak?), 

• każdy prelegent XI Forum może docenić wartość abstraktu 
ustrukturyzowanego, próbując do jego postaci sprowadzić 
ten zgłoszony i porównując oba. 

 

 



Dziękuję za uwagę 

e-mail: arkadiusz.pulikowski@us.edu.pl 


