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Czy można wycofać 
tekst z drapieżnego 
czasopisma?

Publikacja w „trefnym” czaso-
piśmie jest de facto publikacją 
i trudno się z takiej umowy wy-
cofać. Zamyka to drogę, by ten 
sam tekst, oparty na tych samych 
wynikach badań, opublikować 
jeszcze raz w jakimś poważ-
nym tytule. Większość redakcji 
wymaga bowiem od autorów 
tekstów, które nie były nigdzie 
opublikowane ani nie są przed-
miotem postępowania w innym 
czasopiśmie.

Wycofanie tekstu z drapieżnego 
czasopisma jest trudne, ale nie nie-
możliwe. Przede wszystkim trzeba 
wykorzystać każdą możliwą drogę 
kontaktu z drapieżnym tytułem, 
choć trzeba się przygotować na to, 
że prośby pozostaną bez odpowie-
dzi. Pomóc może też groźba podję-
cia kroków prawnych, ze względu 
na przykład na brak zawarcia 
pisemnej zgody na publikację.

Jeśli autor przez pomyłkę wysłał 
artykuł do drapieżnego tytułu, to 
nie znaczy, że nie będzie mógł 
go opublikować w wiarygodnym 
czasopiśmie – jednak o sytuacji 

musi zostać poinformowany jego 
redaktor i to jeszcze przed przesła-
niem artykułu. I to on podejmuje 
decyzję co do dalszej drogi postę-
powania. Wszystko zależy od do-
kumentów, które podpisał autor. 
Jeśli formalnie przeniósł prawa 
wydawnicze na drapieżnego wy-
dawcę, czyli podpisał jakąś formę 
copyright agreement, umowę wy-
dawniczą lub licencyjną, to artykuł 
można spisać na straty – raczej 
żadna redakcja nie podejmie się 
publikacji.
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  c.d. ze str. 45 Drapieżne czasopisma 

w ministerialnym wykazie

O ile w przypadku typowego 
drapieżnego czasopisma można 
szybko zweryfikować, czy faktycz-
nie ma IF oraz czy jest indeksowa-
ne przez zadeklarowane bazy da-
nych, to w przypadku „porwanego” 
tytułu jest to znacznie trudniejsze. 
To zdecydowanie bardziej perfid-
ne działanie ze strony drapieżnych 
wydawców.

Autor tekstu ma wrażenie, że 
publikuje dla znanego periodyku, 
gdyż strona zawiera autentyczne 
dane o czasopiśmie, a w istocie 
pada ofiarą drapieżnego wydawcy. 
Niepokojące jest nie tylko to, jak 
łatwo przejąć tożsamość wiary-
godnego czasopisma i podszywać 
się pod nie. Co więcej, strony 

fałszywych czasopism bywają 
nawet lepiej wypozycjonowane 
w wyszukiwarce Google niż stro-
ny czasopism wiarygodnych, co 
dodatkowo może zmylić autorów.

Skopiowane ze strony wiary-
godnego czasopisma realne dane 
dotyczące tytułu, Impact Factor 
czy indeksacji w bazach danych, 
numer ISSN wskazujący na fak-
tycznie funkcjonujący i uznany 
w środowisku tytuł, czy znane 
nazwiska w gronie redakcyjnym 
sprawiają, że autorzy – wysyła-
jąc teksty i uiszczając fakturę za 
publikację – są przekonani, że 
artykuł ukaże się w wiarygodnym 
czasopiśmie. Tymczasem trafia on 
do drapieżnego tytułu. Jakie są 

konsekwencje? Przede wszystkim 
tekst nie zostanie zaindeksowany 
w naukowych bazach danych 
i nie da autorowi ani punktów, ani 
cytowań, ani prestiżu. Nawet jeśli 
jest to tekst wartościowy, to nie 
pojawi się w wyszukiwarkach i ba-
zach naukowych oraz najpewniej 
pozostanie nieznany dla badaczy 
z danej dziedziny.

Ofiary porwania
Drapieżne czasopisma, które 

powstały na bazie „porwanych” ty-
tułów, przeniknęły do wielu źródeł, 
choćby do Scopusa, a za jego spra-
wą między innymi do dokumentów 
udostępnianych przez Światową 
Organizację Zdrowia. WHO przy-

Popularną praktyką drapieżnych wydawców jest „porywanie” czasopism. Po-
lega to na sklonowaniu strony internetowej tak, by do złudzenia przypomi-
nała witrynę wiarygodnego czasopisma. 

„Porwane” czasopisma 
– pułapka na autorów
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gotowała zestawienie publikacji 
dotyczących Covid-19 bazujące na 
zasobach Medline, Scopus i Web of 
Science. Analiza wykazała, że wśród 
318 tysięcy tekstów znalazły się 383 
artykuły z trzech drapieżnych cza-
sopism, które przejęły tożsamość 
wiarygodnych tytułów i przenik-
nęły do Scopus.

W ministerialnym wykazie zna-
lazło się ponad 20 tytułów, które 
pojawiają się na krążących w sieci 
listach porwanych czasopism. 
Spośród nich wiele podrobionych 
stron już nie działa, nie stanowiąc 
niebezpieczeństwa dla autorów, 
jednak kilkanaście wciąż ma ak-
tywne „drapieżne” odpowiedniki, 
które mogą wprowadzić autorów 
w błąd.

Tabelka z zestawieniem kilku 
tytułów oryginalnych i ich dra-
pieżnych klonów pokazuje ich 
podobieństwo.

Drapieżne klony 
w ministerialnym wykazie

Sklonowanie elementów czaso-
pisma nie jest jedynym działaniem 
drapieżnego wydawcy. Znany 
jest przypadek czasopisma, któ-
rego strona została shakowana 
i w całości przejęta przez drapież-
nego wydawcę wraz z adresem 
internetowym: http://www.iratde.
com/index.php/jtde. Chodzi tutaj 
o tytuł Talent Development and 
Excellence (w wykazie z numerem 
26701), który znaleźć można na 
ministerialnej liście czasopism 
naukowych. Osobom związanym 
z periodykiem nie udało się od-

zyskać dostępu do strony i wciąż 
działa tam drapieżny wydawca. 
Pozostawił on wszelkie informa-
cje, które uwiarygadniają tytuł, 
włącznie z nazwiskami redaktorów 
i archiwum publikacji, zmodyfi-
kowano natomiast tytuł (Jour-
nal of Talent Development and 
Excellence), usunięto informacje 
o ISSN oraz zapewne podmienio-
no numer konta, na który autorzy 
przelewają opłaty za publikację. 
Zmiana charakteru wiarygodnego 
tytułu w drapieżny została zauwa-
żona przez Scopus, który przestał 

to czasopismo indeksować, wciąż 
jednak znajduje się ono w ministe-
rialnym wykazie.

Innym przykładem tytułu jest 
Linguistica Antvierpiensia, której 
ISSN przejął drapieżny wydawca. 
Czasopismo działa teraz jako Lin-
guistica Antverpiensia, New Series 
– Themes in Translation Studies 
z nowym ISSN, ale w polskim wyka-
zie  zestawiony został z numerem 
ISSN drapieżnego czasopisma.

n Jolanta Szczepaniak
Wydawnictwa Uczelniane, Biblioteka PŁ
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