Emerging Sources Citation Index
W listopadzie 2015 r. firma Thomson Reuters, ówczesny wydawca bazy Web of Science™
Core Collection (WoS), włączyła do swojego flagowego produktu kolejny indeks cytowań –
Emerging Sources Citation Index (ESCI).
Wydawca podaje trzy ważne powody, które skłoniły do znacznego powiększenia bazy:
(1) włączenie w większym zakresie treści o charakterze regionalnym i lokalnym,
(2) lepsza widzialność publikacji z tych pól badawczych, które dopiero zaczynają się rozwijać,
(3) dostarczenie większej ilości danych do różnych analiz.
Do tych trzech na pewno bardzo ważnych argumentów pewnie można dodać też czwarty –
pogoń za konkurencyjną bazą Scopus, która indeksuje ok. 22 tys. czasopism.
Jakie znaczenie może mieć rozszerzenie Web of Science Core Collection o bazę zawierającą
ponad 5 tysięcy nowych czasopism? Dla czasopism to oznacza międzynarodową widoczność
publikowanych w nich tekstów, większą szansę na wzrost cytowań, a także nadzieję na
indeksowanie w SCIE/SSCI i wyliczenie wskaźnika Impact factor. Dla autorów ważne jest, że
ich dorobek będzie rejestrowany w Web of Science™ Core Collection, co może mieć znaczenie
w awansach naukowych czy też ocenie dorobku przy ubieganiu się o granty. Autorzy mogą też
liczyć na większą liczbę cytowań oraz wyższy Indeks Hirscha.
Kryteria
Włączenie czasopisma do indeksowania w nowej bazie wymaga spełnienia tylko pięciu
podstawowych warunków. Czasopismo, które aplikuje do nowej bazy musi:


być recenzowane,



mieć opracowane standardy etyczne,



przygotowywać metadane w języku angielskim (tytuł, abstrakt, słowa kluczowe),



być wydawane w wersji elektronicznej,



publikować treści poszukiwane przez użytkowników.

Indeksacja
Wszystkie czasopisma z ESCI podlegają takim samym regułom indeksowania jak w
pozostałych indeksach. Czasopismo jest indeksowane w całości, każdy rekord posiada ten sam
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zestaw danych (łącznie z bibliografią załącznikową), obowiązują te same możliwości
wyszukiwawcze. Jednakże uproszczony tryb przyjmowania czasopism ma swoje minusy. Dla
czasopism z ESCI nie będzie wyliczany Impact factor, a cytowania nie będą brane pod uwagę
przy wyliczaniu tego wskaźnika dla czasopism z SCIE oraz SSCI. Dodajmy, że włączenie do
ESCI nie gwarantuje „przesunięcia” do któregoś z bardziej prestiżowych indeksów cytowań.
Czasopisma cyklicznie będą reewaluowane i dopiero na tej podstawie podjęta zostanie decyzja
o włączeniu do SCIE/SSCI, zatrzymaniu w ESCI lub też – jeśli się okaże, że czasopismo nie
spełnia nawet minimalnych kryteriów – o zakończeniu indeksowania.

Embargo: W przypadku odrzucenia czasopisma przy ocenie ponowne zgłoszenie może
nastąpić dopiero po upłynięciu 2 lat.
Czasopisma polskie
Obecnie (styczeń 2018 r.) zgodnie z informacją z Master Journal List, do bazy przyjęto 7,149
czasopism (z 11 tys. zgłoszonych) wydawanych w 95 krajach całego świata. 3,320 to
czasopisma europejskie.
Wśród nich znaleźć można 143 czasopisma, których redakcja znajduje się w Polsce.
Przeglądając listę periodyków z polską afiliacją natrafić można na takie tytuły jak „Hungarian
Journal of Industry and Chemistry”, „Nordicom Review” czy „Latvian Journal of Physics and
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Technical Sciences”. O ich „polskości” zdecydowała siedziba wydawcy – De Gruyter Open
Ltd. W wykazie jest 80 czasopism z pełnymi archiwami.

Dominują przede wszystkich czasopisma z nauk ścisłych, nauki społeczne i humanistyczne
mają znacznie mniejszy udział. Jeśli chodzi o dyscypliny naukowe to polskie czasopisma w
ESCI reprezentują 78 dyscyplin. Najwięcej jest czasopism zajmują: matematyka, nauki o
zdrowiu i informatyka, nauki o zarządzaniu oraz budowa i eksploatacja maszyn, psychologia i
ekonomia.
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W bazie Emerging Sources Citation Index do 5 stycznia 2018 roku zarejestrowano 9,803
rekordów pochodzących z 80 polskich czasopism. Z UMK w nowym indeksie zarejestrowano
294 rekordy (z 16 tys. ogółem obecnych w całym Web of Science).
Czasopisma z UMK obecne w ESCI:
OPEN SYSTEMS INFORMATION DYNAMICS

Formularz do rejestracji czasopisma:
http://mjl.clarivate.com/journal-submission/form/
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