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Polska Literatura Humanistyczna „Arton" -
baza bibliograficzna czy indeks cytowań?



Arton – początki

� 1998 – pomysłodawcą bazy był 
ówczesny rektor UŚ prof. Tadeusz 
Sławek

� za podstawę indeksowania przyjęto 
26 czasopism z literaturoznawstwa i 
językoznawstwa polskiego

� baza miała stanowić uzupełnienie 
„Arts & Humanities Citation Index”



Funkcje bazy

� indeksowanie cytowań do wszelkich 
analiz bibliometrycznych oraz 
wyliczania róŜnorodnych 
wskaźników polskich czasopism z 
zakresu nauk humanistycznych,

� funkcję bibliograficzną (będąc 
jednocześnie uzupełnieniem 
„Polskiej Bibliografii Literackiej” oraz 
„Bibliografii Zawartości 
Czasopism”). 



Konsorcjum

W 2000 powstała koncepcja współtworzenia 
bazy z innymi uczelniami w kraju:

� Uniwersytet Warszawski
� Uniwersytet Wrocławski
� Uniwersytet Łódzki
� Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
� Uniwersytet Mikołaja Kopernika
� Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
� Uniwersytet Śląski - koordynator



Zadania członków Konsorcjum oraz 
koordynatora

Zadania Koordynatora:
� administrowanie bazą,
� autoryzacja opisów wprowadzonych do bazy,
� korekta własnych opisów,
� organizowanie szkoleń operatorów bazy,
� organizowanie spotkań Rady Zarządzającej.
Zadania uczestników Konsorcjum:
� wprowadzanie danych do bazy według 

instrukcji,
� korekta opisów wprowadzanych przez własny 

zespół roboczy,
� udział w szkoleniach zespołów roboczych.



Organizacja pracy nad bazą

� 26 czasopism zostało podzielonych 
między 7 uczelni

� opracowano instrukcję oraz 
przeprowadzono szkolenie zespołów z 
wszystkich współpracujących ośrodków

� przyjęto, Ŝe do bazy wprowadzany będzie 
materiał z roczników bieŜących i 
stopniowo uzupełniany o czasopisma 
wydane w latach 1990-2000 



Indeksowane czasopisma

� Acta Baltico-Slavica
� Acta Universitatis

Wratislaviensis. Classica
Wratislaviensia

� Acta Universitatis
Wratislaviensis. 
Germanica Wratislaviensia

� Biuletyn Polskiego 
Towarzystwa 
Językoznawczego

� Eos
� Język Polski
� Lingua Posnaniensis
� Linguistica Baltica
� Linguistica Silesiana
� Literatura Ludowa
� Lud
� Onomastica
� Pamiętnik Literacki
� Polonica

� Poradnik Językowy
� Poznań Studies in 

Contemporary Linguistics 
(poprz. tytuł: Papers and 
Studies in Contrastive 
Linguistics)

� Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego. 
Neophilologica

� Przegląd Humanistyczny
� Rocznik Orientalistyczny
� Ruch Literacki
� Slavia Occidentalis
� Slavia Orientalis
� Studia Anglica

Posnaniensia
� Studia z Filologii Polskiej i 

Słowiańskiej
� Symbolae Philologorum

Posnaniensium
� Teksty Drugie



Indeksowany materiał

� W bazie „Arton” indeksowane są 
wszystkie typy dokumentów 
publikowane w wybranych 
czasopismach: artykuły, recenzje, 
polemiki, sprawozdania, nekrologi, 
glosy i in. wraz z pełną bibliografią 
załącznikową dołączoną do kaŜdego 
artykułu.



Struktura rekordu

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. Od 2003 r. wpisywane są pełne 
dane.



Moduł operatora bazy





Statystyka

� Obecnie w bazie znaleźć moŜna 11753 
artykuły i ponad 174 tys. cytowań.

� Najwięcej artykułów pochodzi z 
następujących czasopism: 

126191075Teksty Drugie (1994-2005) 

152201242Poradnik Językowy (1995-
2007) 

140951532Ruch Literacki (1990-2004) 

371441534Pamiętnik Literacki (1990-
2008) 

159131792Język Polski (1990-2008) 

Liczba cyt.Liczba art.Tytuł czasopisma



Współpraca

Niestety nie wszyscy członkowie Konsorcjum 
wywiązali się z powierzonych zadań. 

W latach 2001- 2005 większość instytucji 
pracowała nad bazą, dlatego teŜ 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.



Korekta i autoryzacja

Od 2005 roku podjęto na Uniwersytecie Śląskim 
pracę nad korektą i autoryzacją rekordów. 

Korekta polega na ponownym przejrzeniu opisów, 
ich poprawie i dopisaniu brakujących części 
tytułów.

Następnie rekord jest autoryzowany co oznacza 
jednocześnie brak moŜliwości jego dalszej edycji z 
poziomu operatora bazy. 

W latach 2005-2009 udało się poprawić i 
autoryzować 3171 artykułów i blisko 45 tys. 
cytowań, co stanowi ok. 30% całości bazy.



Problemy i błędy

� stosowanie przez autorów róŜnych norm 
tworzenia przypisów i bibliografii (róŜnych nawet 
w obrębie tego samego artykułu),

� brak jednolitych, ustalonych przez redakcje, 
zasad tworzenia przypisów bibliograficznych oraz 
bibliografii załącznikowej,

� problemy z transliteracją,
� stosowanie trudnych do rozszyfrowania skrótów,
� błędy autorów,
� bardzo uproszczony sposób cytowania 

dokumentów elektronicznych najczęściej 
ograniczający się tylko do podania strony WWW,

� niedokładne lub niepełne cytowania,
� konieczność wydobycia odpow. danych z 

przypisów lub tekstu.



Polska Literatura Humanistyczna Arton w 
Internecie

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



MoŜliwości wyszukiwawcze bazy

Obecnie wyszukiwanie informacji w bazie jest 
moŜliwe według: 

� autora, 
� tytułu artykułu, 
� tytułu wydawnictwa zwartego, 
� tytułu recenzji, 
� tytułu czasopisma,
� afiliacji.
Wyszukiwanie obejmuje wszystkich autorów, 

zarówno artykułów cytujących, jak i cytowanych 
w indeksowanych pracach. 

W przypadku autorów uzyskać moŜna kompleksową 
informację zwierającą zarówno listę prac danego 
autora indeksowanych w bazie, jak równieŜ listę 
publikacji cytowanych oraz listę artykułów, w 
których cytowane są prace danego autora. 





MoŜliwości wyszukiwawcze bazy

� Wyszukiwanie według afiliacji nie jest kompletne, 
bo nie wszystkie redakcje umieszczają takie 
informacje.

� Wszystkie artykuły w bazie (cytujące i cytowane) 
wyszukiwać moŜna wpisując dowolne słowo z 
tytułu lub jego część.

� „Arton” pozwala takŜe na odnalezienie recenzji 
opublikowanych w czasopismach indeksowanych, 
jak równieŜ recenzji cytowanych.

� W przypadku wydawnictw zwartych moŜliwe jest 
szukanie po dowolnym słowie z tytułu zarówno 
ksiąŜek cytowanych, jak i tych które są źródłem 
cytowanych artykułów.

� Wyszukiwanie czasopism, obejmuje wszystkie 
tytuły wydawnictw ciągłych, będące źródłem 
artykułów cytujących oraz cytowanych. 





Dziękuję za uwagę!


