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Aneta Drabek  
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 

"Polska Literatura Humanistyczna" - "Arton" - baza bibliograficzna czy indeks 

cytowań? 

Abstrakt  

Artykuł poświęcony jest bazie danych „Polska Literatura Humanistyczna Arton”, która współtworzona jest przez konsorcjum 

siedmiu polskich uniwersytetów. Omówiono strukturę bazy oraz możliwości wyszukiwawcze, jakie prezentuje zarówno w 

zakresie poszukiwań bibliograficznych, jak i analiz bibliometrycznych. Przedstawiono problemy dotyczące uzupełniania danych 

o cytowaniach, a także poprawiania opisów już wprowadzonych do bazy. 

Słowa kluczowe  
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Polska Literatura Humanistyczna Arton, indeks cytowań, baza bibliograficzna  

Abstract  

The paper presents „Polish Humanistic Literature Arton” database which is created with the collaboration of seven Polish 

universities. It describes the structure of the database and search facilities such as bibliographic searching and bibliometric 

analysis. It also presents problems with data completion on citations and correction of database records. 
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prezentacja  

Inicjatywę stworzenia lokalnego indeksu cytowań podjęto w 1998 r. na Uniwersytecie Śląskim. Pracę nad tworzeniem bazy 

danych z indeksem cytowań o tytule roboczym „Polska Literatura Humanistyczna” rozpoczęto w 1998 r. z inicjatywy 

ówczesnego rektora uniwersytetu profesora Tadeusza Sławka. Baza miała być odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiego 

środowiska filologicznego, które – ze względu na narodowy charakter prowadzonych działań badawczych – nie było zbyt licznie 

reprezentowane w filadelfijskim indeksie cytowań „Arts & Humanities Citation Index”. Dość szybko przyjęła się nieformalna 

nazwa bazy – „Arton”. Za podstawę do wprowadzania danych przyjęto 26 czasopism wyróżnionych przez Zespół Nauk 

Humanistycznych KBN dla celów oceny jednostek naukowych 

Od początku zakładano, że baza będzie spełniać dwie podstawowe funkcje: 

 indeksowanie cytowań do wszelkich analiz bibliometrycznych oraz wyliczania różnorodnych wskaźników polskich 

czasopism z zakresu nauk humanistycznych, 

 funkcję bibliograficzną (będąc jednocześnie uzupełnieniem „Polskiej Bibliografii Literackiej” oraz „Bibliografii 

Zawartości Czasopism”). 

Na Uniwersytecie Śląskim wprowadzania danych podjęła się biblioteka uniwersytecka, która w latach 1998–2000 wprowadziła 

do bazy 2100 artykułów. W roku 2000 powstała koncepcja współtworzenia bazy z innymi uczelniami w kraju. Chęć współpracy 

potwierdziło siedem uniwersytetów: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii 

http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/drabek_bydgoszcz.pdf
http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/drabek_bydgoszcz.pdf


Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Uniwersytet Śląski podjął się roli koordynatora realizowanego przedsięwzięcia.  

Koncepcja współtworzenia bazy polegała na zbudowaniu siedmiu zespołów roboczych, po jednym w każdej uczelni, które 

wprowadzają dane do bazy. Koordynatorowi wyznaczono następujące zadania:  

 administrowanie bazą, 

 autoryzacja opisów wprowadzonych do bazy, 

 korekta własnych opisów, 

 organizowanie szkoleń operatorów bazy, 

 organizowanie spotkań Rady Zarządzającej. 

Pozostali członkowie Konsorcjum zobowiązali się do: 

 wprowadzania danych do bazy według instrukcji, 

 korekty opisów wprowadzanych przez własny zespół roboczy, 

 brania udziału w szkoleniach zespołów roboczych. 

Stroną formalną Konsorcjum zajmuje się Rada Zarządzająca złożona z przedstawicieli wszystkich uniwersytetów, które wchodzą 

w jej skład. Oprócz Rady Zarządzającej powołano także Radę Naukową decydującą o merytorycznej stronie bazy, doborze 

materiału, jej rozbudowie, zakresie i zasięgu.  

Indeksowane czasopisma podzielono w ten sposób, aby każda z uczelni miała do wprowadzenia podobną liczbę artykułów 

rocznie. Dodatkowo starano się (tam, gdzie to było możliwe) przydzielać tytuły zgodnie z ośrodkiem publikującym dane 

wydawnictwo ciągłe (np. czasopisma wydawane przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza miała indeksować Biblioteka 

Uniwersytecka w Poznaniu itp.).  

Poszczególne uczelnie otrzymały do indeksowania następujące czasopisma: 

Uniwersytet Śląski: 

 „Język Polski”, 



 „Linguistica Silesiaka”, 

 „Pamiętnik Literacki”, 

 „Polonica”, 

 „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica”;  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: 

 „Eos”, 

 „Lingua Posnaniensis”, 

 „Poznań Studies in Contemporary Linguistics” (poprzed. tytuł: „Papers and Studies in Contrastive Linguistics”), 

 „Slavia Occidentalis”, 

 „Studia Anglica Posnaniensia”, 

 „Symbolae Philologorum Posnaniensium”; 

Uniwersytet Wrocławski: 

 „Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia”, 

 „Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia”, 

 „Literatura Ludowa”, 

 „Lud”, 

 „Onomastica”; 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: 

 „Ruch Literacki”, 

 „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”; 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika: 

 „Acta Baltico-Slavica”, 

 „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, 

 „Rocznik Orientalistyczny”, 



 „Teksty Drugie”; 

Uniwersytet Łódzki: 

 „Poradnik Językowy”, 

 „Slavia Orientalis”; 

Uniwersytet Warszawski: 

 „Linguistica Baltica”, 

 „Przegląd Humanistyczny”. 

Na potrzeby osób wprowadzających dane do bazy opracowano instrukcję[1]. Przeprowadzono także szkolenie wszystkich 

operatorów „Artona”. W 2001 r. zespoły z wszystkich instytucji rozpoczęły prace. 

Wstępnie przyjęto, że do bazy wprowadzany będzie materiał z roczników bieżących i stopniowo uzupełniany o czasopisma 

wydane w latach 1990–2000. Z braku odpowiednich środków finansowych założenia tego nie udało się w pełni zrealizować, 

dlatego też artykuły z dwóch czasopism („Linguistica Baltica”, „Rocznik Orientalistyczny”) nie znalazły się jeszcze w bazie, a 

niektóre z czasopism (np. „Slavia Occidentalis”, „Slavia Orientalis”) są reprezentowane bardzo fragmentarycznie; jednak z wielu 

czasopism („Pamiętnik Literacki”, „Język Polski”, „Literatura Ludowa”, „Polonica”, „Linguistica Silesiana”, „Prace Naukowe 

Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica”) wprowadzono wszystkie artykuły opublikowane w tych latach. Do końca marca 2009 

r. opracowano 11 753 rekordy artykułów głównych (cytujących) zawierających ponad 174 tys. cytowań. W tab. 1. podane są 

szczegółowe dane dotyczące liczby artykułów i cytowań z poszczególnych czasopism. 

Tab. 1. Statystyka zawartości poszczególnych czasopism w bazie „Arton” 

Tytuł czasopisma (roczniki indeksowane w bazie) 
Liczba 

artykułów 

Liczba 

cytowań 

„Acta Baltico-Slavica” (1987–2004) 257  5553  

„Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia” (1994–2004) 76  1977  

http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat19/drabek.php#1


„Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia” (1996–2003) 103  2907  

„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” (1991–1998) 178  2620 

„Eos” (2000–2001) 55 1038 

„Język Polski” (1990–2008) 1792 15913 

„Lingua Posnaniensis” (1991–2001) 178 4148 

„Linguistica Baltica” (nieopracowany żaden rocznik) 0 0 

„Linguistica Silesiaka” (1990–2007) 264  4922 

„Literatura Ludowa” (1990–2005)  668 10545 

„Lud” (1991–1995, 1997–2003)  648 6459 

„Onomastica” (1990–1992, 1997–2002) 244 4152 

„Pamiętnik Literacki” (1990–2008) 1534 37144 

„Polonica” (1990–2007) 275 4720 

„Poradnik Językowy” (1995–2007)  1242 15220 

„Poznań Studies in Contemporary Linguistics” (poprzedni tytuł: „Papers and Studies in 

Contrastive Linguistics”) (1995–1997) 
35 755 

„Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica” (1993–2007) 130 2654 

„Przegląd Humanistyczny” (1990–1992, 1997–1999, 2002) 632 10072 

„Rocznik Orientalistyczny” (nieopracowany żaden rocznik) 0  0  

„Ruch Literacki” (1990–2004)  1532 14095 

„Slavia Occidentalis” (1997, 2000–2002) 118 1812 



„Slavia Orientalis” (1999–2000)  48 651 

„Studia Anglica Posnaniensia” (1994–2002) 255 6541 

„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” (1990–2003) 335 5718 

„Symbolae Philologorum Posnaniensium” (1991–2002) 79 1851 

„Teksty Drugie” (1994–2005)  1075 12619 

Razem 11 753 174 086 

Źródło: opracowanie własne. 

Niestety, nie wszyscy członkowie Konsorcjum wywiązali się z powierzonych zadań. W latach 2001–2005 większość instytucji 

pracowała nad bazą, dlatego też co roku przybywało w „Artonie” sporo nowych informacji. W następnych latach intensywność 

prac znacznie spadła, co wpłynęło na małą aktualność bazy. Większość wprowadzonych danych kończy się na rocznikach 2003–

2004. Współpracujące instytucje wpisały do bazy ok. 3200 artykułów, co stanowi ok. 30% całości materiału w „Artonie”. 

Baza „Polska Literatura Humanistyczna Arton” jest bazą bibliograficzną z indeksem cytowań. Pełny opis wprowadzanej pozycji 

zawiera: podstawowy opis bibliograficzny (autorzy, afiliacje, tytuł, tytuł czasopisma, rok, numer, strony), wykaz cytowań 

zawartych we wprowadzanej pracy. Początkowo dla cytowań przyjęto opis skrócony obejmujący nazwiska i inicjały imion 

wszystkich autorów, dwa pierwsze słowa z tytułu, rok i miejsce wydania, a w przypadku wydawnictw niesamoistnych – źródło. 

W 2003 r. Rada Zarządzająca podjęła decyzję o wpisywaniu pełnego tytułu cytowanej publikacji, co miało na celu zwiększenie 

możliwości wyszukiwawczych „Artona”. 



 
 
Rys. 1. Moduł operatora bazy. Fragment indeksu tytułowego. Gwiazdka oznacza, że dany rekord został poprawiony i autoryzowany.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Polska Literatura Humanistyczna Arton [on-line]. [Dostęp 5 maja 2009]. Dostępny w World Wide Web:  
http://arton.bg.us.edu.pl/arton/arton.php. 

Indeksowaniu w bazie podlegają wszystkie artykuły, recenzje, polemiki, sprawozdania, nekrologi i inne formy opublikowane w 

http://arton.bg.us.edu.pl/arton/arton.php
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