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Polskie czasopisma elektroniczne
z zakresu literaturoznawstwa — przegląd
Publikowanie elektroniczne, także naukowe, rozwija się w ostatnich latach bardzo
dynamicznie. Systematycznie rośnie liczba publikacji elektronicznych, poszerza się
również ich zakres tematyczny. Czasopisma i książki elektroniczne wydawane równolegle z drukowanymi lub wyłącznie cyfrowo kojarzono niedawno jedynie z naukami
ścisłymi, technicznymi, przyrodniczymi, medycznymi. W tej chwili elektroniczny
model publikowania dotyczy już wszystkich dziedzin nauki, także humanistycznych
i społecznych.
Powstała w 1997 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Regensburgu Elektroniczna
Biblioteka Czasopism (Electronic Journal Library) rejestrowała w roku 2000 około
6 tys. czasopism elektronicznych, w roku 2005 już przeszło 24 tys. tytułów, a dziś
liczba ta wzrosła do 89 788 tytułów czasopism elektronicznych ze wszystkich dyscyplin
nauki1. W zakresie Linguistic and Literary Studies baza rejestruje obecnie 2665 tytułów
czasopism.
Podobną wzrostową tendencję publikowania elektronicznego przynoszą prognozy
przygotowane w British Library dla czasopism brytyjskich. Przewidują one, że w roku
2020 czasopisma ukazujące się tylko w wersji elektronicznej stanowić będą 60% rynku,
czasopisma hybrydowe, czyli mające dwie wersje: drukowaną i elektroniczną – 35%,
jedynie 5% stanowić będą czasopisma wydawane wyłącznie w wersji drukowanej 2.
Wynika z tego, że aż 95% czasopism mieć będzie wersję cyfrową. Progres ten związany
jest niewątpliwie z powszechnym już dziś dostępem do zaawansowanych technologii oraz licznymi zaletami publikowania elektronicznego. Za najważniejsze należy
uznać:
– większą dostępność niż do wydawnictw drukowanych – 365 dni w roku, 24 godziny
na dobę z każdego miejsca;
– bieżące aktualizowanie treści, a więc także szybsze rozpowszechnianie informacji
i niskie koszty dystrybucji;
1 Zob. Electronic Journal Library [online], http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?b
ibid=AAAAA&colors=7&lang=en [dostęp: 31.03.2017].
2 Podaję za: M. Nahotko, Polskie czasopisma elektroniczne: stan obecny, [w:] Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki polskiej, red. M. Czyżewska, Białystok 2012, s. 82.
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możliwy jednoczesny dostęp wielu/dowolnej liczby użytkowników;
szybki dostęp do materiałów archiwalnych;
zaawansowane możliwości wyszukiwawcze;
możliwość wykorzystania hipertekstu, zarówno do tworzenia odnośników zewnętrznych, jak i wewnętrznych;
– niższe koszty przechowywania, oszczędność miejsca w magazynie;
– możliwość wykorzystania multimediów (grafiki, dźwięku, filmów, prezentacji);
– brak ograniczeń w objętości publikowanych materiałów;
– przyspieszenie i ułatwienie procesu publikowania3.
Publikowanie elektroniczne korzystne jest więc dla wszystkich stron procesu
wydawniczego: autorów, wydawców, czytelników i dla pośredniczących między nimi
bibliotekarzy.
W Polsce liczba publikacji elektronicznych także stale się zwiększa. Pierwszym
wydawanym elektronicznie czasopismem były „Donosy” – ukazały się w 1989 roku
dzięki zespołowi fizyków z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś wszystkie rodzime
naukowe i branżowe czasopisma naukowe rejestruje baza Arianta: obecnie ich liczba
wynosi 4350 tytułów4. Poza wyżej wspomnianymi korzyściami publikowania elektronicznego ważnym bodźcem motywującym wydawców do umieszczania czasopism
w sieci są także opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kryteria
oceny czasopism naukowych, zgodnie z którymi warunkiem niezbędnym do wpisania
czasopisma na listę czasopism punktowanych (wykaz B) jest posiadanie przez nie
aktywnej strony internetowej, liczbę zaś przyznanych punktów podwyższa udostępnianie przez periodyk wszystkich bieżących publikacji naukowych online5. W kolejnych
latach o wersję elektroniczną wzbogacą się z pewnością następne czasopisma.
W Ariancie umieszczane są czasopisma, które na swoich stronach internetowych
prezentują co najmniej spisy treści. Dostęp do nich nie może być ograniczony koniecznością logowania się lub wykupienia prenumeraty. Czasopisma te muszą mieć wydzielone numery lub strukturę, z której wynika częstotliwość ukazywania się nowych treści.
Autorzy bazy biorą pod uwagę także wydawcę (uczelnie, stowarzyszenia naukowe,
instytuty naukowe, biblioteki, instytucje rządowe, stowarzyszenia zawodowe itp.),
który gwarantuje odpowiednią jakość treści, dodatkowo w niektórych przypadkach
3 Por. M. Nahotko, Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2007, s. 19.
4 ARIANTA – Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne [online], http://www.
arianta.pl/ [dostęp: 31.03.2017].
5 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami
nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych. Załącznik nr 3: Kryteria i tryb oceny
czasopism naukowych oraz sposób ustalania liczby punktów za publikacje naukowe w czasopismach
naukowych, s. 51-58, [online], http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2154/1 [dostęp: 31.03.2017].
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o umieszczeniu periodyku w bazie decyduje też obecność rady programowej, afiliacje
autorów, aparat naukowy6.
W bazie gromadzone są najważniejsze informacje o czasopismach: między innymi
data początkowa ukazywania się czasopisma, ewentualne zmiany tytułu, wydawca,
instytucja sprawcza, unikatowe numery ISSN oraz eISSN, obecność w bazach danych,
częstotliwość ukazywania się pisma, zakres, w jakim teksty udostępniane są w wersji
elektronicznej (pełne teksty / abstrakty / spisy treści; open access czy dostęp płatny),
zakres czasowy wydań elektronicznych, adresy dostępu do wersji online, liczba punktów
przyznana czasopismu przez MNiSW w poszczególnych latach, inne wskaźniki oceny
czasopism (Impact Factor, Index Copernicus, kategoria ERIH).
Wszystkie czasopisma sklasyfikowane są według szczegółowych dyscyplin nauki,
przemysłu, sztuki. W dziedzinie „literaturoznawstwo” znajduje się 108 czasopism7.
Lp.
Tytuł czasopisma
1 „Acta Pancoviana”
2 „Acta Polono-Ruthenica”

3
4

5
6

7

Adres strony internetowej/stron internetowych*
http://sanockabibliotekacyfrowa.pl/publication/544
http://www.uwm.edu.pl/slowianie/index.php/czasopisma/
Acta_Polono
http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/publication/58
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/529/
„Acta Universitatis
http://www.foliagermanica.uni.lodz.pl/
Lodziensis. Folia
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/4127
Germanica”
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/381/
„Acta Universitatis Lohttp://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/2206
dziensis. Folia
http://www.litterariapolonica.online.uni.lodz.pl/
Litteraria Polonica”
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/383/
https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica
„Acta Universitatis Lohttp://www.rossicalitteraria.uni.lodz.pl/
dziensis. Folia Litteraria
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/1385
Rossica”
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/392/
„Acta Universitatis Nicolai http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=5548
Copernici. Humanities
and Social Sciences. English Studies”
„Almanach Historyczno- http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/naszeliteracki”
wydawnictwa-ciagle-i-seryjne/150-almanach-historycznolite
racki

* Niektóre z podanych adresów stron internetowych kierują do bibliotek cyfrowych lub repozytoriów,
w których, aby znaleźć czasopismo, należy skorzystać z wyszukiwarki.

6 A. Drabek, Arianta i jej rola w upowszechnianiu informacji o polskich czasopismach, [w:]
Bibliograficzne bazy danych i ich rola w upowszechnianiu nauki. II Konferencja Naukowa Konsorcjum
BazTech, Poznań 17-19 kwietnia 2013 [online], https://www.researchgate.net/publication/266739709_
Arianta_i_jej_rola_w_upowszechnianiu_informacji_o_polskich_czasopismach [dostęp: 5.04.2017].
7 Zob. ARIANTA.
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8

„Ameryka Łacińska”

9

„Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam
Litterarum Polonarum et
Linguae Polonae”
„Annales Universitatis
Paedagigicae Cracoviensis.
Studia Historicolitteraria”
„Archiwum do Dziejów
Literatury i Oświaty
w Polsce”
„Archiwum Literackie”
„Barok”

10
11
12
13

14 „Białorutenistyka Białostocka”
15 „Białostockie Studia Literaturoznawcze”
16 „Biuletyn Polonistyczny”
17 „Classica Cracoviensia”
18 „Colloquia Litteraria”

19 „Conversatoria Litteraria”
20 „Cracow Indological
Studies”
21 „Creatio Fantastica”
22 „Czasopismo Naukowe
Instytutu Studiów Kobiecych”
23 „Czytanie Literatury”

http://amerykalacinska.com/www/
http://www.cesla.uw.edu.pl/cesla/index.php?option=com_cont
ent&view=category&id=48&Itemid=54&lang=pl
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejshdace54fe-4c7c-45e0-927b-0b27595f4077
http://didactica.up.krakow.pl/
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra

http://www.studiahistlit.edu.pl/
http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=83
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/257/
http://www.wbc.poznan.pl/publication/56002
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/18/
http://www.neriton.apnet.pl/index.php?cPath=42_80
http://www.polon.uw.edu.pl/barok
http://pbc.biaman.pl/publication/16282
http://filologia.uwb.edu.pl/bb/index.php.htm
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/918
http://bsl.uwb.edu.pl/
http://pbc.biaman.pl/publication/30292
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/266
http://www.bazhum.pl/bib/journal/206/
http://chc.ibl.waw.pl/pl/projekty/biuletyn-polonistyczny/
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/206/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=214
http://www.akademicka.pl/classicacracoviensia/
http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/34
http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/taxonomy/term/13
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/374/
http://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/cl
http://www.inibi.uph.edu.pl/dzia%C5%82-nauk/wydawaneczasopisma-serie-i-roczniki/27-pracownicy/355-conversato
ria-literaria
http://www.indologia.io.filg.uj.edu.pl/badania/cracow-indolog
ical-studies
http://www.akademicka.pl/cis/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=446
https://creatiofantastica.com/
http://www.czasopismo.isk.bialystok.pl/
http://czytanieliteratury.pl/informacje-o-czasopismie/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=989
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5783
https://czasopisma.uni.lodz.pl/czytanieliteratury
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24 „DeKadentzya. A Literary
Journal From Poland”
25 „Dydaktyka Literatury
i Konteksty”
26 „Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura”
27 „Explorations. A Journal
of Language and Literature”
28 „Fraza. Pismo Literacko
‑Artystyczne”
29 „Germanica Wratislaviensia”
30 „Góry, Literatura, Kultura”
31 „Guliwer”
32 „Inter Artes”
33 „Irydion. Literatura –
Teatr – Kultura”
34 „Italica Wratislaviensia”
35 „Jednak Książki”
36 „Konteksty Kultury”
37 „Kultury Wschodniosłowiańskie – Oblicza
i Dialog”
38 „Kurier Literacko-Naukowy”
39 „Lampa”
40 „Literary Studies in
Poland”
41 „Literatura i Kultura
Popularna”
42 „Literatura Ludowa”
43 „Literatura na Świecie”
44 „Literaturoznawstwo”
45 „Littera Antiqua”
46 „Littera/Historica”
47 „Litteraria”
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http://dekadentzya.blogspot.com/
http://bazhum.pl/bib/journal/522/
http://zbc.uz.zgora.pl/publication/25118
http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/652/
http://explorations.uni.opole.pl/
http://fraza.univ.rzeszow.pl/
http://www.ifg.uni.wroc.pl/magazine/germanicawratislaviensia/
http://glk.wuwr.pl/
http://sbc.org.pl/publication/73300
http://www.bs.katowice.pl/pl/o_bibliotece/guliwer
https://4interartes.wordpress.com/2015/03/23/inter-artes-12014/
http://www.irydion.ajd.czest.pl/
http://www.ifp.ajd.czest.pl/511,Filologia-Polska---Historia-iTeoria-Literatury
http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/publication/1257
http://www.marszalek.com.pl/italicawratislaviensia/
http://www.marszalek.com.pl/ojs/index.php?journal=italicawratislaviensia
http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JednakKsiazki
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/483/
http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/
http://wkn.amu.edu.pl/?page_id=4
http://mbc.malopolska.pl/publication/18159
http://www.lampa.art.pl/
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/266/
http://lkp.wuwr.pl/
http://old.ptl.info.pl/?page_id=114
http://www.literaturanaswiecie.art.pl/
http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28005,0,literaturana-swiecie.html
http://www.literaturoznawstwo.ahe.lodz.pl/
http://www.litant.eu/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=269
http://www.litterahistorica.polonistyka.uj.edu.pl/
http://www.wtn.wroc.pl/content/category/6/11/70/
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48 „Litteraria Copernicana”
49 „Magazyn Kultury Most”
50 „Maska. Magazyn
Antropologiczno
‑Społeczno‑Kulturowy”
51 „Meluzyna”

52 „Neofilolog”
53 „Noviny Slawia”
54 „Nowa Dekada Krakowska”
55 „Pamiętnik Literacki”

56 „Pobocza. Kwartalnik
Literacko-Artystyczny”
57 „Podkarpackie Forum
Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura”
58 „Polisemia”
59 „Polish Journal for American Studies”
60 „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”
61 „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”
62 „Prace Literackie”
63 „Prace Literaturoznawcze”

64 „Proliteracja”
65 „Przegląd Filozoficzno
‑Literacki”
66 „Przekłady Literatur Słowiańskich”
67 „Przewodnik Naukowy
i Literacki. Dodatek do
»Gazety Lwowskiej«”
68 „Rocznik Literacki”
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http://www.ilp.umk.pl/litteraria-copernicana/
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LC
http://www.wsa.bielsko.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=606%3Amagazyn-kulturowy-most&catid=87%3Aogolna&Itemid=151
http://www.maska.psc.uj.edu.pl/
http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/meluzyna-20141-dawnaliteratura-i-kultura-p-506.html
http://meluzyna.bg.szczecin.pl/
https://wnus.edu.pl/me/pl/
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/700/
http://poltowneo.org/neofilolog.html
http://www.novinyslawia.us.edu.pl/
http://nowadekada.pl/
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/8/?idno=9639
http://mbc.malopolska.pl/publication/16592
http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jpjournal_000000
12?XSL.toc.pos.SESSION=1&XSL.view.objectmetadata.
SESSION=true
http://kwartalnik-pobocza.pl/
http://e-biblioteka.pwste.edu.pl/items/4563fc4f-b242-4ab698c4-7805e0643404/1/
http://www.polisemia.com.pl/
http://www.paas.org.pl/pjas/
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl
https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/1757
http://pflit.uw.edu.pl/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=712
http://plit.wuwr.pl/
http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html
http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/prace_literatura/
http://dlibra.bg.uwm.edu.pl/publication/2075
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/549/
http://proliteracja.pl/
http://www.pfl.uw.edu.pl/index.php/pfl
http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PLS
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/191/
http://www.wbc.poznan.pl/publication/80504
http://www.sbc.org.pl/publication/24692
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69 „Rocznik Łubowicki”
70 „Rocznik Towarzystwa
Literackiego im. Adama
Mickiewicza”
71 „Roman. Czasopismo
Studentów UJ”
72 „Romanica Cracoviensia”
73 „Ruch Literacki”
74 „Rusycystyczne Studia
Literaturoznawcze”
75 „Schulz/Forum”
76 „Silva Iaponicarum”
77 „Skandynawistyczne
Zeszyty Naukowe”
78 „Spheres of Culture”
79 „Studia Azjatystyczne”
80 „Studia Białorutenistyczne”
81 „Studia Iberystyczne”
82 „Studia Litteraria et
Historica”
83 „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae
Cracoviensis”
84 „Studia Norwidiana”
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http://www.eichendorff.pl/index.php/pl/publikacje/roczniklubowicki
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/187/
https://czasopismoroman.wordpress.com/
http://www2.filg.uj.edu.pl/ifr/kolo/index.php?strona=roman
http://www.filg.uj.edu.pl/romanica-cracoviensia
http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/
http://www.wbc.poznan.pl/publication/99062
http://rl.czasopisma.pan.pl/
https://www.degruyter.com/view/j/ruch
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=855
http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/2652
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/646/
http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/schulz
http://www.silvajp.amu.edu.pl/
https://skonuj.wordpress.com/skandynawistyczne-zeszytynaukowe/
http://www.spheresofculture.umcs.lublin.pl/
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/sa
http://www.belarusianstudies.umcs.lublin.pl/index.php?pg=
redakcja
http://journals.umcs.pl/sb/about
http://www2.filg.uj.edu.pl/studia-iberystyczne/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=646
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh
http://www2.filg.uj.edu.pl/StudiaLitteraria/
https://www.wuj.pl/page,kat,katid,134,strona,Studia_
Litteraria_Universitatis_Iagellonicae_.html
http://www.ejournals.eu/Studia-Litteraria/
http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/sn
http://www.kul.pl/art_34834.html
http://studiapolskoukrainskie.uw.edu.pl/pl/

85 „Studia Polsko-Ukraińskie”
86 „Studia Słowianoznawcze” http://www.unipt.pl/index.php?option=com_content&task=
view&id=194
87 „Studia Wschodniosłohttp://filologia.uwb.edu.pl/sw/index.htm
wiańskie”
http://pbc.biaman.pl/publication/16309
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/523
88 „Studien zur Germanistik. http://www.szg.ahe.lodz.pl/
Rocznik Germanistyczny”
89 „Świat Tekstów. Rocznik
http://www.slupskie-prace-filologiczne.apsl.edu.pl/
Słupski”
https://polona.pl/item/15841492/4/
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/258/
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/67/
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90 „Świętokrzyski Kwartalnik
Literacki”
91 „Teka Komisji Polsko
‑Ukraińskich Związków
Kulturowych”
92 „Teka. Kwartalnik Literacki”
93 „Tekstualia. Palimpsesty
Literackie Naukowe Artystyczne”
94 „Teksty Drugie”

95 „Tematy i Konteksty”
96 „Text Matters. A Journal
of Literature, Theory and
Culture”
97 „TransCanadiana”
98 „Transfer. Reception
Studies”
99 „Twórczość”
100 „VariArt”
101 „Wiadomości Literackie”
102 „Wiek XIX. Rocznik
Towarzystwa Literackiego
im. Adama Mickiewicza”
103 „Wschodni Rocznik Humanistyczny”
104 „Yearbook of Conrad
Studies”
105 „Zagadnienia Rodzajów
Literackich”

106 „Zeszyty Literackie”
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http://sbc.wbp.kielce.pl/publication/25447
http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Pol-Ukr.html
http://tpuzk.czasopisma.pan.pl/
http://wydawnictwo.umk.pl/pl/series/1088/teka-kwartalnikliteracki-5-6
http://www.tekstualia.pl/index.php/pl/
http://tekstydrugie.pl/pl/
http://rcin.org.pl/publication/63380
http://tekstydrugie.pl/en/bibliography/
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/302/
http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/index.php
http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/413
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/405/
http://text-matters.net/
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/896
https://www.degruyter.com/view/j/texmat
http://www.ptbk.org.pl/TransCanadiana,68.html
https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/11384
http://www.transfer.ajd.czest.pl/
http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/publication/4262
http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28024,0,tworczosc.
html
http://www.wbp.olsztyn.pl/publikacje/variart.htm
http://mbc.malopolska.pl/publication/33329
http://wiekxix.pl/pl
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/189/
http://www.rasil.home.pl/wrh/wrh_index2.htm
http://www.tonik-libra.pl/wrh/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=650
http://www.conradianum.polonistyka.uj.edu.pl/index004.html
http://www.ejournals.eu/Yearbook-of-Conrad-Studies/
https://zagadnienia.wordpress.com/
http://www.kulturoznawstwo.uni.lodz.pl/struktura-instytutu/
katedra-teorii-literatury/zagadnienia-rodzajow-literackichmainmenu-52
http://www.sklep.ltn.lodz.pl/pl/c/Zagadnienia_Rodzajow_
Literackich/16
https://czasopisma.uni.lodz.pl/zrl
http://www.zeszytyliterackie.pl/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=363
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107 „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Seria Filologiczna. Studia
Anglica Resoviensia”
108 „Życie Literackie”
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http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/instytut-filologiiangielskiej/studia-anglica-resoviensia
http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1626
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=180

Oprócz wyszczególnionych na liście czasopism z dziedziny „literaturoznawstwo”,
Arianta indeksuje także periodyki w dziedzinie „filologia” (217 pozycji), w dużym
stopniu uzupełniają one wybór czasopism literaturoznawczych8.
W prezentowanej tabeli znalazło się osiem czasopism, które już dziś nie ukazują się:
„Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” (1878-1937), „Kurier Literacko
‑Naukowy” (1924-1939), „Literary Studies in Poland” (1978-1992), „Przewodnik
Naukowy i Literacki. Dodatek do »Gazety Lwowskiej«” (1873-1917), „Rocznik Literacki”
(1933-1936, 1956-1991), „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”
(1966-2007), „Wiadomości Literackie” (1024-1939), „Życie Literackie” (1951-1990).
Wszystkie pozostałe publikowane są na bieżąco. Największą grupę w analizowanym
zespole stanowią roczniki: 47, pozostałe czasopisma ukazują się w cyklu kwartalnym,
półrocznym, miesięcznym, dwumiesięcznym, tygodniowym lub dwurocznym, 11 periodyków ukazuje się nieregularnie. Wśród wydawców wymienionych czasopism znajdują
się głównie uniwersytety i szkoły wyższe, instytuty, biblioteki i wydawnictwa naukowe,
a także fundacje, biblioteki publiczne, stowarzyszenia, domy i centra kultury oraz
osoby prywatne.
Czasopisma elektroniczne, także literaturoznawcze, udostępniane są w wielu miejscach w sieci. Najczęściej pojawiają się – wskazują na to zamieszczone w tabeli adresy
internetowe – na stronach wydawców, w otwartych repozytoriach, bibliotekach cyfrowych, a także na stronach instytucji naukowych i portalach dla naukowców. Jednym
z najważniejszych miejsc udostępniających treści z czasopism są także bazy danych:
bibliograficzne, ale też pełnotekstowe. Arianta podaje informację o obecności każdego
czasopisma w określonej bazie. Wiele czasopism literaturoznawczych indeksowanych
jest przez pełnotekstową bazę BazHum oraz Central and Eastern European Online
Library (CEEOL). Ta druga baza jest komercyjna, a dostęp do tekstów uwarunkowany
jest wykupieniem odpowiedniej subskrypcji.
Bazy danych są bardzo wygodnym narzędziem dla użytkowników poszukujących
informacji na określony temat w większym zbiorze czasopism. Oferują różnorodne,
zaawansowane funkcje wyszukiwawcze, których inne źródła są pozbawione. Czytelnik
może za pomocą odpowiednich zapytań oraz wybranych indeksów przeszukać w zależności od własnych zainteresowań wyszukiwawczych zawartość lub opisy bibliograficzne
wielu czasopism równocześnie. Bardzo ważne jest, by kontynuować prace nad rozbu8 „Filologia Polska”, na łamach której gościmy, indeksowana jest w dziedzinie „filologia”.
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dową polskich baz pełnotekstowych i bibliograficznych, gdyż wciąż niedostatecznie
odpowiadają one na potrzeby badaczy.
Większość elektronicznych czasopism literaturoznawczych udostępnia w sieci,
choćby w ograniczonym zakresie, pełne teksty. Często są to tylko pojedyncze roczniki,
numery, archiwa lub dostęp do tekstów są płatne. Tylko 11 spośród 108 ogranicza swoją
obecność w sieci do publikowania spisów treści. Pokazuje to utrzymującą się tendencję
do coraz powszechniejszego publikowania treści w internecie. Wielu wydawców decyduje się na udostępnianie tworzonych przez siebie czasopism w otwartym dostępie. Do
sieci trafiają bieżące numery, trwają także prace nad digitalizacją starszych numerów
czasopism.
Najważniejszym ze względu na funkcje czasopism celem publikowanych artykułów
jest dotarcie do jak największej liczby naukowców, którzy zdobytą wiedzę zastosują
w swoich badaniach, a później w publikacjach. Odnotowanie, a więc zacytowanie publikacji w kolejnym artykule naukowym jest wymiernym dowodem jej wpływu na rozwój
nauki. Elektroniczne wersje czasopism sprzyjają szerszemu i szybszemu docieraniu
tekstów do czytelników, zwiększają prawdopodobieństwo wykorzystania ich w kolejnych badaniach. W najbliższych latach liczba czasopism elektronicznych z pewnością
będzie się zwiększać, coraz więcej z nich trafi do otwartych repozytoriów, platform i baz
danych wyspecjalizowanych w przechowywaniu i udostępnianiu treści.
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