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Wydawnictwa PIG-PIB –
punktacja i charakterystyka
Przedstawiamy now¹ punktacjê wed³ug rozporz¹dzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 23 grudnia 2015 r. (lista czasopism):
Przegl¹d Geologiczny – 12 pkt.
Geological Quarterly – 20 pkt.
Volumina Jurassica – 14 pkt.
Biuletyn Pañstwowego Instytutu Geologicznego – 12 pkt.
Prace Pañstwowego Instytutu Geologicznego – 11 pkt.
Polish Geological Institute Special Papers – 5 pkt.
Profile G³êbokich Otworów Wiertniczych PIG – 5 pkt.
Podana punktacja dotyczy artyku³ów opublikowanych w 2015 roku.
Wszystkie czasopisma s¹ wydawane zarówno w wersji elektronicznej,
jak i papierowej.

Przegl¹d Geologiczny
Przegl¹d Geologiczny jest specjalistycznym miesiêcznikiem wydawanym na zlecenie PIG-PIB
i finansowanym ze œrodków bud¿etowych. Ukazuje siê nieprzerwanie od 1953 r.
Na ³amach Przegl¹du Geologicznego s¹ zamieszczane artyku³y
dotycz¹ce problemów istotnych
dla œrodowiska geologicznego,
w tym informacje gospodarcze z dziedziny ekonomii, organizacyjne i prawne. Publikowane s¹ równie¿ dane o konferencjach dotycz¹cych geologii, wystawach geologicznych,
warsztatach, wydarzeniach z bran¿y itp.
W piœmie s¹ zamieszczane artyku³y naukowe,
przegl¹dowe syntetyczne i metodyczne, polemiczne, informacyjne, geoturystyczne i historyczne, daj¹ce szeroki
przekrój tematyczny z wielu aspektów zwi¹zanych z geologi¹. Artyku³y ukazuj¹ siê w wiêkszoœci w jêzyku polskim, mo¿liwe s¹ te¿ publikacje na ³amach PG w jêzyku
angielskim. Wszystkie prace naukowe s¹ recenzowane
przez przynajmniej 2 recenzentów. Ponadto w czasopiœmie
s¹ publikowane krótkie komunikaty naukowe, zarysowuj¹ce nowe wyniki badañ czy te¿ aktualne problemy
badawcze oraz informacje o nowych projektach. Czêsto
zdarzaj¹ siê te¿ bloki tematyczne artyku³ów.
W Przegl¹dzie Geologicznym s¹ sprzedawane powierzchnie reklamowe, a cennik us³ug jest dostêpny
w redakcji. Treœæ zamieszczanych reklam dotyczy nadchodz¹cych wydarzeñ ze œwiata geologii i zawiera informacje o us³ugach i produktach, z których mo¿na
skorzystaæ po nawi¹zaniu wspó³pracy z poszczególnymi
firmami.
Przegl¹d Geologiczny jest indeksowany przez Bibliotekê Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego wed³ug Bibliografii Geologicznej Polski, GeoRef Thesaurus (American Geosciences
Institute) oraz GeoAbstracts/Elsevier.

Geological Quarterly
Czasopismo Geological Quarterly jest wydawane od 1957 r.
pocz¹tkowo jako Kwartalnik Geologiczny, a od 1991 r. jako Geological Quarterly; najpierw w jêzyku
polskim, od 1994 r. wy³¹cznie w
jêzyku angielskim. Od pierwszego
numeru tomu 47 (2003 r.) jest
uwzglêdniany w bazie danych ISI.
W GQ s¹ publikowane artyku³y
dotycz¹ce wyników badañ z ró¿nych dyscyplin geologii
oraz szeroko rozumianych nauk o Ziemi, zarówno pracowników PIG-PIB, jak te¿ z innych oœrodków naukowych w kraju
i zagranic¹. Wszystkie przeznaczone do druku opracowania
s¹ recenzowane minimum przez dwóch recenzentów (w tym
jednego z zagranicy). Zdecydowana wiêkszoœæ artyku³ów jest
wysy³ana do Wielkiej Brytanii do weryfikacji jêzykowej.
O wysokim poziomie merytorycznym czasopisma œwiadczy
zwiêkszaj¹ca siê w stosunku do poprzedniego roku liczba
cytowañ (IF = 1,0) naliczana corocznie przez ISI, zwiêkszony
zosta³ równie¿ piêcioletni IF – teraz wynosz¹cy 1,0.
Czasopismo jest indeksowane w Science Citation Index
Expanded including the Web of Science, Research Alert, Current Contents/(Physical, Chemical & Earth Sciences), American Geological Institute/Biblio graphy and Index of Geology,
Elsevier/GeoAbstracts, GEOBASE, BIOSIS UK/Zoological
Records, and Geological Bibliography of Poland.
Volumina Jurassica
Czasopismo specjalistyczne
Volumina Jurassica jest poœwiêcone systemowi jurajskiemu i wspierane przez Podkomisjê Stratygrafii
Jury Miêdzynarodowej Unii Nauk
Geologicznych (ISJS). Zawiera
recenzowane artyku³y oraz streszczenia referatów i posterów konfe-
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rencyjnych, prezentuj¹ce aktualny stan wiedzy o systemie
jurajskim w Polsce i na œwiecie. Rocznik jest wydawany od
1993 r., pocz¹tkowo w jêzyku polskim, przez Wydzia³
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego jako Tomy Jurajskie, a od 2007 r. wy³¹cznie w jêzyku angielskim pod
nowym tytu³em Volumina Jurassica. Od 2010 r. pismo jest
wydawane wspólnie przez Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy oraz Wydzia³ Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego.
Czasopismo jest indeksowane w BazTech, BIOSIS
Preview/BIOSIS, GeoRef: Bibliography & Index of Geology, Google Scholar, IC Journals Master List, Zoological
Record.
Biuletyn Pañstwowego
Instytutu Geologicznego
W Biuletynie Pañstwowego
Instytutu Geologicznego s¹ publikowane prace oryginalne i przegl¹dowe z zakresu geologii
regionalnej Polski i nauk pokrewnych, a tak¿e materia³y pokonferencyjne sesji krajowych i miêdzynarodowych.
Pierwszy numer tej serii
wydawniczej ukaza³ siê w 1938 r.
Do wybuchu II wojny œwiatowej
ukaza³y siê 23 numery Biuletynu, w latach 1939–1945
nast¹pi³a przerwa w publikowaniu. Pocz¹wszy od 1952 r.
Biuletyn stopniowo by³ dzielony na serie tematyczne, np.
„Z badañ czwartorzêdu”, „Z badañ mikropaleontologicznych”, „Z badañ geologicznych w Karpatach”, „Z badañ geofizycznych”, „Z badañ hydrogeologicznych w Polsce” itd.
Jednak z biegiem lat powstawa³o coraz wiêcej prac interdyscyplinarnych, które trudno by³o przyporz¹dkowaæ do którejœ
z serii. Podjêto wiêc decyzjê o likwidacji serii tematycznych
i pocz¹wszy od 1985 r. (czyli od numeru 348) Biuletyn
Pañstwowego Instytutu Geologicznego powróci³ do swojej
pierwotnej formy. W 1999 r. reaktywowano wydawanie serii
tematycznej Hydrogeologia.
Czasopismo jest indeksowane w nastêpuj¹cych
bazach: BazTech, Bibliografia Geografii Polskiej, Bibliografia Geologiczna Polski, Elsevier GeoAbstracts, GeoRef: Bibliography and Index of Geology, Google Scholar,
IC Journals Master List oraz Scopus.
Prace Pañstwowego Instytutu
Geologicznego
Prace Pañstwowego Instytutu
Geologicznego to seria o d³ugoletniej tradycji; pierwszy numer Prac
ukaza³ siê w 1921 r. i by³ sk³adany
w s³ynnej drukarni Gebethnera
i Wolfa. Po II wojnie œwiatowej
w 1948 r. zosta³ wydany tom 4.
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W Pracach wyniki swoich badañ publikowali tak wybitni
geolodzy jak m.in.: Józef Morozewicz (w 1929 r.), Jan
Czarnocki czy Edward Passendorfer. Wiêkszoœc prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników PIG-PIB ukaza³a
siê w tej serii wydawniczej.
Do koñca 2015 r. opublikowano 203 tomy. W serii Prace s¹ zamieszczane oryginalne i przegl¹dowe teksty monograficzne.
Prace PIG s¹ indeksowane w Bibliography and Index
of Geology American Geological Institute, Elsevier GeoAbstracts, Bibliografii Geologicznej Polski.
Polish Geological Institute
Special Papers
Ukazuj¹ca siê od 1999 r. seria
wydawnicza Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego, w której
s¹ publikowane oryginalne, syntetyczne, w stylu monografii,
prace w jêzyku angielskim z ró¿nych dziedzin geologii.
W poszczególnych tomach
s¹ zamieszczane równie¿ materia³y z organizowanych przez
PIG-PIB konferencji miêdzynarodowych. Seria ta ma upowszechniaæ wyniki badañ polskich geologów na forum
miêdzynarodowym.
Czasopismo jest indeksowane w American Geological
Institute/Bibliography and Index of Geology, Elsevier/
GeoAbstracts, GEOBASE i Bibliografii Geologicznej Polski.
Profile G³êbokich Otworów
Wiertniczych Pañstwowego
Instytutu Geologicznego
Seria wydawnicza utworzona
w 1972 r. w celu szybkiego udostêpniania oryginalnych wyników
badañ profilów geologicznych
z wierceñ, opracowanych kompleksowo wed³ug jednolitego
wzoru dla obszaru ca³ej Polski.
Do 2002 r. Profile G³êbokich
Otworów Wiertniczych by³y drukowane w postaci tzw. br¹zowych ksi¹¿eczek i poszczególne zeszyty zawiera³y wyniki z jednego lub kilku otworów.
Zeszyty 103–115 ukaza³y siê w wersji elektronicznej on-line na stronie internetowej PIG.
Zeszyty od 116 ukazuj¹ siê w druku i on-line w nowej
szacie graficznej.
Redakcja Przegl¹du Geologicznego,
Redakcja Geological Quarterly & Zak³ad Publikacji
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