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Działalność współczesnych naukowców stała się 
mierzalna, a jej efekty są wyrażane liczbą cytowań 
i punktów za artykuły naukowe. „Publikuj albo giń” 
to warunek sine qua non (prze)trwania we współczes-
nej rzeczywistości akademickiej, przy czym najwyżej 
premiowane są publikacje naukowe w czasopismach 
zagranicznych, renomowanych w danej branży, z tzw. 
listy filadelfijskiej. 

Jednakże każdy, kto próbował publikować artykuły 
w prestiżowych zagranicznych czasopismach, przy-
znaje, że nie jest to zadanie łatwe. Pojawiają się liczne 
problemy i pytania: jaka powinna być struktura tekstu, 
jak przygotować abstrakt, w jaki sposób kontaktować 
się z redakcją czasopisma, czy i jak odpowiadać recen-
zentom? 

Mając na uwadze powyższe kwestie, Centrum Pro-
mocji Informatyki zorganizowało w dniu 10 czerwca 
2014 r. w Warszawie seminarium pt. Pisanie artykułów 
naukowych – jak efektywnie pisać i skutecznie publikować. 
Celem seminarium była prezentacja i wymiana infor-
macji, doświadczeń, porad i wskazówek pracowników 
naukowych, recenzentów oraz członków zespołów 
redakcyjnych na temat przygotowywania i publikowania 
artykułów naukowych w zagranicznych czasopismach. 
Obrady prowadził dr Emanuel Kulczycki z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista w zakresie 
komunikacji naukowej, autor bloga Warsztat badacza1.

Pierwszą część seminarium poświęcono problema-
tyce przygotowywania artykułów do zagranicznych 
czasopism. Otworzyło ją wystąpienie Sylwii Ufnalskiej 
(członkini European Association of Science Editors), 
która przestawiła bogaty zbiór wskazówek dotyczą-
cych konstrukcji tekstów naukowych w języku angiel-
skim. Autorka zaprezentowała różnice w publikacjach 
w języku polskim i angielskim, zwróciła uwagę na 
strukturę całego artykułu, jak i jego poszczególnych 
części (np. budowa akapitu, zdania) oraz dokonała 
przeglądu różnych rodzajów artykułów naukowych. Jej 
zdaniem warunkiem powodzenia w publikowaniu teks-
tów w prestiżowych zagranicznych czasopismach są: 
ciekawy tytuł, spójność, logiczność, zwięzłość i niezbyt 
skomplikowana budowa zdań.

Na zbyt powierzchowne traktowanie abstraktu i prze-
glądu literatury w procesie przygotowywania i publiko-
wania tekstów naukowych zwrócił uwagę dr Piotr Siuda. 
W swoim wystąpieniu wskazał, że abstrakt jest jednym 
z kryteriów oceny artykułu naukowego, w którym po-
winny znaleźć się takie części, jak: wprowadzenie/część 
kontekstowa, część metodologiczna, rezultaty i konklu-

zje. Równie ważnym elementem artykułu naukowego 
zdaniem P. Siudy jest przegląd literatury. Pozwala między 
innymi osadzić podejmowane przez autora zagadnienie 
na tle dotychczasowego dorobku naukowego, a przez 
to jest też świadectwem jego rozeznania w światowej 
literaturze na dany temat.

Przedmiotem analiz podjętych przez Ewę Rozkosz 
było poprawne cytowanie (tworzenie odsyłaczy/przy-
pisów i bibliografii załącznikowej). Autorka dokonała 
interesującego poznawczo przeglądu różnych stylów 
cytowań (m.in. APA, ASA, ISO 690, MLA) i zaprezen-
towała ich zalety oraz wady (z perspektywy redakcji 
czasopisma, autora, uczelni/jednostki). 

Z kolei dr Emanuel Kulczycki w swoim wystąpieniu 
omówił etapy kontaktu z redakcją czasopisma, do 
którego autor postanowił wysłać swój tekst. Prowa-
dzący wskazał dwa podstawowe kanały kontaktu:
e-mail i system zarządzania pracą wydawniczą, a także 
przybliżył uczestnikom spotkania rolę i znaczenie tzw. 
cover letter. Interesujące były także wskazówki dotyczące 
reagowania w sytuacji odrzucenia tekstu oraz usto-
sunkowywania się do uwag recenzentów. E. Kulczycki 
odwołał się tutaj do elementarnych zasad komunikacji 
międzyludzkiej, takich jak: grzeczność, uprzejmość, 
szacunek dla recenzentów i ich pracy.

Drugą część spotkania organizatorzy poświęcili za-
gadnieniom związanym z wykorzystywaniem nowych 
technologii w pracy naukowej. Jest to ważne o tyle, że 
współcześnie komputer stanowi już nie tylko „maszynę 
do pisania”, ale również (po zainstalowaniu odpo-
wiedniego oprogramowania) potężne, wielofunkcyjne 
narzędzie mające zastosowanie na każdym etapie pracy. 
Pierwszą grupę omawianych programów stanowiły 
menedżery bibliografii oraz narzędzia umożliwiające za-
rządzanie notatkami i definicjami (Grzegorz Jarosiński). 
Po zainstalowaniu odpowiednich dodatków do edytora 
tekstu można dzięki nim automatycznie generować 
zarówno przypisy, jak i bibliografię. Niektóre z mene-
dżerów umożliwiają też czytanie plików PDF czy spo-
rządzanie notatek na plikach tekstowych, co dodatkowo 
czyni z nich wysoce zaawansowane narzędzia do pracy 
naukowej. Wśród menedżerów bibliografii G. Jarosiński 
rekomendował: Citavi, CoolWiz, EndNote, Mendeley, 
Papers czy Zotero, natomiast wśród programów ułatwia-
jących zarządzanie notatkami i definicjami: AllMyNotes, 
Evernote, KeepNote, TreeDBNotes, Wiznote, MyInfo, 
OneNote czy RightNote.

Istotnym elementem pracy badawczej jest także 
analiza zgromadzonych danych. W tym obszarze można 
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według dra Radosława Bomby stosować szereg narzędzi 
programowych, np. Atlas.ti, Etnograph, Nvivo, Pajek, 
Rapidminder czy Tinkerplots. Umożliwiają one jakoś-
ciową analizę zebranych danych, analizę tekstu czy 
prezentację zebranego i przeanalizowanego materiału 
w niestandardowej i przejrzystej formie. Ponadto ważna 
jest także czytelna wizualnie prezentacja. Umożliwia nie 
tylko ukazanie danych jakościowych, ale także interpre-
tację danych ilościowych oraz opracowanie prognoz. 
Wśród tego rodzaju oprogramowania wyróżniono: 
Gapminder, GoalScape, ImagePlot, Roambi Flow, Tableau 
oraz TreeMap, Blumind, ConceptDraw Map, Freemind, 
MindGenius czy MindJet.

Podkreślono także, że rynek programów oferuje 
szereg rozwiązań alternatywnych (np. AbiWord, Apache 
Writer, czy LibreOfice Writer) wobec dominującej na 

rynku aplikacji Microsoft Word. Ciekawe rozwiązanie 
stanowią edytory tekstu online – Google Documents 
czy Zoho Writer. Umożliwiają zapisywanie tekstu 
w chmurze, a dodatkowo mogą być wirtualną platformą 
do pracy zespołowej.

Oprócz wyżej wskazanych walorów merytorycznych 
i organizacyjnych seminarium na uwagę zasługuje także 
to, że wszystkie poruszane zagadnienia były ilustrowane 
licznymi praktycznymi przykładami i doświadczeniami 
„publikacyjnymi” prelegentów oraz słuchaczy (w toku 
dyskusji po każdym wystąpieniu). Dzięki temu uczest-
nicy mogli rozwinąć swoje umiejętności i kompetencje 
w zakresie efektywnego pisania i skutecznego publiko-
wania artykułów naukowych nie tylko w zagranicznych, 
ale i polskich czasopismach, monografiach czy pracach 
współredaktorskich.

A report from the 11th Seminar „Scientific research”: Writing scientific articles –
how to write and publish effectively
The work of contemporary academics has become measurable, and its effects are expressed in the number of citations and points 

for academic papers. ‘Publish or die’ is the sine qua non for survival in the current academic reality. Scientific publications in inter-
national journals from the so-called ‘Philadelphia List’, well known in the relevant subjects, give the greatest benefits. Therefore, 
it is necessary for researchers to improve their skills concerning the writing and publishing of articles in international journals.

Polecamy
Kazimierz Kuciński (red.), Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa 
metodologiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Prezentujemy publikację wydaną w serii „AKADEMICKA ekonomia”. Pozycja ta w jasny 
i precyzyjny sposób wskazuje różnice pomiędzy potoczną i naukową wiedzą ekonomiczną, 
a także opisuje problematykę metodologii badań nad zagadnieniami ekonomicznymi. 
Porusza takie kwestie, jak: rola, konstruowanie i testowanie teorii, metodologiczne 
dylematy poznawcze i spory metodologiczne w naukach ekonomicznych czy najpopular-
niejsze strategie i metody badawcze. Autorzy omawiają również ważne zagadnienia etyki 
i aspektów prawnych badań naukowych. Publikacja adresowana jest do osób zajmujących 
się badaniami z zakresu nauk ekonomicznych, ale może się okazać się użyteczna również 
dla badaczy wszelkich zjawisk społecznych. Jako podstawową lekturę powinni ją potrak-
tować słuchacze studiów doktoranckich wydziałów ekonomicznych i zarządzania.
Publikację można nabyć w księgarni internetowej wydawnictwa: http://www.profinfo.pl

Academia.edu

Academia.edu to platforma przygotowana specjalnie z myślą 
o naukowcach, którzy chcieliby podzielić się wiedzą i osiągnię-
ciami z innymi. Celem twórców platformy było przyspieszenie 
procesu przepływu informacji o badaniach prowadzonych na 
całym świecie. Użytkownicy mogą dzielić się informacjami 
o swoich projektach badawczych, monitorować poziom 
zainteresowania, z jakim się one spotykają, wymieniać się 
wiedzą i doświadczeniem, a także śledzić postępy w pracach 
innych naukowców, którzy prowadzą badania w podobnych 
obszarach na całym świecie. Do portalu Academia.edu należy 
już ponad 14 milionów naukowców, którzy zamieścili już 
ponad 3 miliony prac badawczych z ponad miliona obszarów. 
Co miesiąc platformę odwiedza prawie 16 milionów osób.
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://www.academia.edu
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