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Streszczenie: Artykuł opisuje bazę danych i serwis Katalog Czasopism.pl, założony przez Fundację 
Otwarty Kod Kultury. Katalog jest inicjatywą niekomercyjną, otwartą, której celem jest propagowanie i 
archiwizowanie spisów treści czasopism kulturalnych. Redaktorem-wolontariuszem może zostać 
każdy, kto czyta lub wydaje interesujące pismo, dokumentujące szeroko pojęte życie kulturalne. 
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Katalog Czasopism.pl1 jest inicjatywą Fundacji Otwarty Kod Kultury (FOKK). Celem 
katalogu jest udostępnianie informacji dotyczących polskich czasopism kulturalnych 
wydawanych zarówno w kraju, jak i za granicą (decydującym kryterium jest język). 
Inicjatywa otwarta jest na czasopisma tradycyjne oraz e-periodyki. U podłoża 
katalogu leży inicjowanie komunikacji między treścią czasopism oraz działania 
promujące same czasopisma. 

Wydawcą Katalogu Czasopism.pl jest Fundacja Otwarty Kod Kultury, której 
założycielami byli Konrad C. Kęder i Agnieszka Kozłowska. Organizacja ta istnieje od 
2003 r., a jej głównym celem jest promowanie kultury artystycznej, czasopism 
kulturalnych oraz animacji życia kulturalnego: 

Od początku swojego istnienia Fundacja zbierała i opracowywała informacje o 
czasopismach kulturalnych, gromadząc je w Katalogu Czasopism.pl, przekazywała 
dotacje wydawcom czasopism kulturalnych w konkursach grantodawczych, 
prowadziła szkolenia dotyczące wykorzystywania nowych technologii w wydawaniu 
czasopism oraz promowała czasopisma kulturalne w Internecie. Witryna 
Czasopism.pl, wortal składający się z kilku serwisów, była osią tych działań2

. 

W ramach wortalu Witryna Czasopism.pl jest prowadzona baza czasopism 
kulturalnych oraz wydawany dwutygodnik „Witryna”, w którym na bieżąco można 
komentować publikacje w prasie kulturalnej, tym samym promując czasopisma. 
Fundacja, realizując postawione sobie cele propagatorskie, zorganizowała też 
festiwal Kultura Polskich Czasopism, który miał na celu zwrócenie uwagi potentatów 
medialnych na małe, niszowe czasopisma z zakresu kulturoznawstwa. Kolejną 
inicjatywą był projekt Poza Zasadą Lansu — spotkania z autorami i dyskusje 
odbywały się w środowisku offowych wydawnictw periodycznych. Trzy lata temu 

                                                

1
 Katalog Czasopism.pl: O serwisie. W: Katalog Czasopism Kulturalnych [on-line]. [Dostęp 2.11.2011]. 

Dostępny w World Wide Web: 
http://katalog.czasopism.pl/index.php/Katalog.Czasopism.pl:O_serwisie. 
2
 O fundacji. W: Fundacja Otwarty Kod Kultury [on-line]. [Dostęp 2.11.2011]. Dostępny w World Wide 

Web: http://fundacja.czasopism.pl/pl/o-fundacji/. 

http://katalog.czasopism.pl/index.php/Katalog.Czasopism.pl:O_serwisie
http://fundacja.czasopism.pl/pl/o-fundacji/
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FOKK zainicjowała nowy program, który ma propagować animację artystyczną i 
wsparcie krytyki filmowej poświęconej animacji. Organizatorzy prowadzą serwis 
animatograf.pl. Fundacja wydaje także kwartalnik literacki „FA-art”. 

Serwis Katalog Czasopism.pl prezentuje podstawowe wiadomości o periodykach: od 
kiedy pismo się ukazuje, gdzie mieści się redakcja, kto jest redaktorem naczelnym, 
adres wydawcy, dane kontaktowe do wydawcy i redakcji, ISSN, periodyczność, 
format, objętość, nakład, krótka charakterystyka pisma, cena prenumeraty, przedruki 
artykułów z czasopism. Ponadto w katalogu są zamieszczane skany okładek, a 
główny trzon opisu danego tytułu tworzą spisy treści, pogrupowane chronologicznie 
w obrębie roczników. Wszystkie prezentowane w katalogu dane stanowią niezwykle 
cenne źródło informacji, m.in. dla prasoznawców, zajmujących się 
czasopiśmiennictwem z zakresu szeroko pojętej humanistyki. 

Na głównej stronie serwisu jest przygotowana przez redaktorów kategoryzacja pism. 
W bazie znajdziemy tytuły z zakresu krytyki literackiej, filmu, muzyki, feminizmu, 
historii, Europy Środkowej, gier komputerowych, rynku książki, sztuki, teatru, wiary, 
mniejszości narodowych i wielu innych. Dzięki redaktorom-wolontariuszom, którzy 
dodają nowe tytuły lub uzupełniają już istniejące baza nieustannie się rozrasta. 
Wydawca nie otrzymuje na prowadzenie katalogu pieniędzy ze środków 
budżetowych czy też biznesowych. Główną podstawę rozwoju serwisu stanowi praca 
wolontariuszy i datki pieniężne od czytelników. 

Wydawcy serwisu zachęcają do tego, aby z czytelnika stać się redaktorem. 
Wystarczy zarejestrować się na stronie i skontaktować z Agnieszką Kozłowską, 
osobą odpowiedzialną za wolontariat, by dowiedzieć się o priorytetach i 
oczekiwaniach, jakie mają wydawcy wobec redaktora. Takie wiadomości pomogą 
skoordynować pracę nad katalogiem. Może się okazać, że wydawcy chcą 
rozbudować, uzupełnić lub wprowadzić określony tytuł czasopisma do bazy, a 
wolontariusz ma dostęp do informacji, które są im potrzebne. Systematyczna i 
wytrwała praca redaktorów-wolontariuszy jest wręcz nieoceniona we wprowadzaniu i 
w budowie spisów treści czasopism wydawanych lokalnie. Takie tytuły znane są 
zwykle osobom zainteresowanym, mieszkającym w danym regionie. Tu otwiera się 
pole do popisu dla bibliotekarzy pracujących w bibliotekach miejskich i wojewódzkich, 
które gromadzą różnorodne, regionalne periodyki opisujące życie kulturalne 
społeczności lokalnych. Bibliotekarze mogą wtedy udostępniać spisy treści w 
katalogu, tym samym wzbogacając bazę oraz udostępniać treść czasopism szerszej 
publiczności. Taka inicjatywa daje wiele korzyści: serwis rozrasta się, pokazując sieć 
kulturalnych inicjatyw periodycznych; lokalne tytuły przestają być wyłącznie 
lokalnymi, są ocalone od zapomnienia; w ten sposób promuje się także małą 
ojczyznę, instytucję i inicjatywę. Wolontariat daje satysfakcję, ponieważ dokłada się 
małą cegiełkę do udostępniania i dokumentowania czasopism, które wciąż się 
ukazują albo już zostały zamknięte. 

Organizacja pozarządowa Fundacja Otwarty Kod Kultury nie otrzymuje na swoją 
działalność środków państwowych, nie ma również środków żelaznych na 
prowadzenie działalności statutowej. Z darowizn prowadzone są prace redakcyjne w 
katalogu, szkolenia i działania marketingowe. Unikalna baza danych, jaką jest 
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Katalog Czasopism.pl udostępniana jest za darmo, dla każdego. Sami wydawcy 
podkreślają, że są nastawieni na zysk intelektualny, a nie finansowy3: 

Oprócz gromadzenia i udostępniania informacji zależy nam na tym, aby przekonać  
redakcje czasopism kulturalnych, że warto wykorzystać Internet w celach 
promocyjnych, a czytelników do tego, że mogą włączyć się w upowszechnianie 
informacji o piśmie, które lubią, cenią, czytają. Pokazujemy możliwości, zachęcamy 
do stosowania nowoczesnych narzędzi, przekonujemy, że są łatwe w użyciu. 
Pobudzamy do działania4

. 

W katalogu wolontariusze mogą umieszczać informacje o czasopismach 
kulturalnych, ukazujących się cyklicznie, ale nie mających masowego nakładu, oraz 
publikować własne materiały. Nie uwzględnia się natomiast gazet lokalnych i 
czasopism stricte naukowych, specjalistycznych, konfesyjnych, pism będących 
organami partii politycznych lub administracji państwowej, biuletynów. 

Pomysłodawcy i wydawcy bazy mając świadomość trudności w kwalifikowaniu 
czasopisma literackiego czy kulturalnego, nie chcą się zamykać w hermetycznej 
definicji. Zdają sobie sprawę z tego, że dynamizm zmian w kulturze oraz możliwości 
technologiczne, jakie otwiera przed nami Internet, sprawiają, że definicja czasopisma 
kulturalnego musi być pojemna tak, aby nie wyrzucić poza nawias interesujących 
periodycznych zjawisk kulturalnych. Dzięki tej otwartości katalog będzie podlegał 
nieustannym zmianom. Tak o ewoluującej formie katalogu piszą na stronie serwisu 
jego wydawcy: 

Pierwsza wersja Katalogu Czasopism.pl powstała w 2000 roku w ramach projektu 
Witryna Czasopism.pl. Katalog miał wówczas charakter zamknięty — zespół 
redaktorów Witryny Czasopism.pl decydował o tym, które czasopismo włączyć do 
Katalogu. Dane w Katalogu Czasopism.pl aktualizowane były w okresie 2000 — 
czerwiec 2007 na bieżąco przez redaktorów Katalogu i współpracujących z redakcją 
Katalogu wolontariuszy. Do końca czerwca 2007 w Katalogu znalazło się 555 
tytułów, z czego 165 miało kategorię zawieszonych (przestały się ukazywać)5

.  

Od 2007 r. baza oparta jest na systemie Wiki. Katalog Czasopism.pl stał się 
serwisem otwartym, który może uzupełniać każdy użytkownik, który znał, czytał 
ciekawe pismo kulturalne, był wydawcą lub chciał wesprzeć inicjatywę wydawców, 
udzielając się na polu kulturalno-edukacyjnym, powiększając tym samym zasób 
wolnej kultury. Aby zostać redaktorem-wolontariuszem, po skontaktowaniu się z 
wydawcami, należy zapoznać się z instrukcjami, jak zamieszczać materiały, z 
poleceniami formatowania oraz z etykietą katalogową. Poza uzupełnianiem katalogu, 
opracowywaniem materiału i opisów czasopism, wydawcy zachęcają do prowadzenia 
działań marketingowych na rzecz propagowania inicjatywy otwartego dostępu do 
spisów treści czasopism kulturalnych. Do zadań promujących należeć mogą: 

                                                

3
 Dary pieniężne. W: Katalog Czasopism.pl [on-line]. [Dostęp 2.11.2011]. Dostępny w World Wide 

Web: http://katalog.czasopism.pl/index.php/Dary_pieni%C4%99%C5%BCne. 
4
 Tamże. 

5
 O serwisie. W: Katalog Czasopism.pl [on-line]. [Dostęp 2.11.2011]. Dostępny w World Wide Web: 

http://katalog.czasopism.pl/index.php/Katalog.Czasopism.pl:O_serwisie. 

http://katalog.czasopism.pl/index.php/Dary_pieniężne
http://katalog.czasopism.pl/index.php/Katalog.Czasopism.pl:O_serwisie
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rozpowszechnianie informacji o Katalogu Czasopism Kulturalnych; opracowywanie i 
wdrażanie pomysłów promocyjnych czy tworzenie materiałów reklamowych6. 

Uzupełnianie bazy nie jest skomplikowane. Po zalogowaniu się na swoje konto w 
serwisie, możemy przejść do edycji konkretnego tytułu czasopisma. Najpierw musimy 
uzupełnić rocznik poprzez dodanie numerów, które ukazały się w obrębie danego 
roku, następnie możemy, wchodząc do konkretnego numeru, rozpocząć wpisywanie 
nowych informacji lub edytowanie zgromadzonych danych. Wprowadzanie tekstu jest 
intuicyjne i łatwe, gdyż oparte jest na edytorze stron WWW WYSIWYG. Osoba obyta 
z edytorami tekstu nie będzie miała najmniejszego problemu z dodawaniem nowych 
treści. Po uzupełnieniu spisu treści oraz zamieszczeniu okładki pisma, możemy 
zobaczyć podgląd naszej pracy przed jej zapisaniem. Na monitorze wyświetli się nam 
taki sam obraz, format, krój tekstu, jaki będą widzieli czytelnicy. Możemy wtedy 
sprawdzić, czy tekst jest poprawnie zapisany i wyedytowany. Jeśli nie ma żadnych 
błędów, możemy zapisać wprowadzone informacje. Na stronie głównej serwisu 
zobaczymy wtedy wprowadzony przez nas tytuł w ostatnio dodanych numerach 
czasopism. 

Redaktor-wolontariusz musi pamiętać o tym, że jeśli przejmuje uzupełnianie pisma 
po jakimś innym redaktorze, musi zachować jego styl redagowania i edytowania. 
Konsekwencja i poprawność są w tym wypadku bardzo ważne. Jeśli redaktor ma 
problemy z ułożeniem schematu opisu, może otworzyć sobie inny tytuł lub inny 
numer pisma w oknie edycji, w dodatkowej karcie w przeglądarce internetowej i 
podglądać, jak został zbudowany schemat opisu w pozostałych czasopismach. Taka 
możliwość ułatwia wprowadzanie i edytowanie treści, szczególnie początkującym 
redaktorom. Ponadto każdy redaktor może w każdej chwili sprawdzić swoje edycje, 
które po zalogowaniu się na konto znajdują się w zakładce „Moje edycje”. Znajdzie 
tam datę, czas oraz wprowadzane treści. Dzięki temu może łatwo nawigować i 
kontrolować wprowadzane zmiany. 

Rozwój technologiczny zmienił naszą kulturę i naukę. Dzisiaj już nikogo nie dziwi 
połączenie humanistyki i Internetu, wolna kultura czy otwarta nauka. Działając jako 
wolontariusz-redaktor w Katalogu Czasopism.pl, możemy aktywnie przyczynić się do 
propagowania i wdrażania idei otwartości jednocześnie na polu nauki i animacji 
kulturalnej. Wolna kultura, otwarta edukacja i humanistyka idą ze sobą w parze. 
Internet stał się niezbędnym medium dla ich rozwoju. Coś, co jeszcze kilka lat temu 
było tylko wymysłem wizjonerów, dzisiaj jest rzeczywistością. Możemy aktywnie 
uczestniczyć w tworzeniu wolnej i cybernetycznej kultury — musimy tylko chcieć… 
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6
 Twórz Katalog Czasopism.pl. W: Katalog Czasopism.pl [on-line]. [Dostęp 2.11.2011]. Dostępny w 

World Wide Web: http://katalog.czasopism.pl/index.php/Tw%C3%B3rz_Katalog_Czasopism.pl. 
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