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Bevezetés
A SCImago Journal & Country Rank (SCImago folyóirat- és országrangsor, SJR) ingyenesen elérhető
portál3, amely az Elsevier Scopus adatbázisára épülve folyóiratok és országok tudományos mutatóival
áll rendelkezésünkre. Az SJR minőségi kategóriák, kvartilisek szerint rangsorolják az indexált
folyóiratokat. Ezt a kvartilis beosztást a Scopus nemzetközi citációs adatbázis segítségével, az ott
megtalálható, adott időszakban megjelent közlemények és azokra érkezett hivatkozások száma alapján
határozzák meg. A kvartilis rendszerben, adott tudományágban, a folyóiratok top 25%-a Q1-es, 25-50%
Q2, 50-75% Q3, míg az alsó 25%-a Q4 besorolással rendelkezik.
Az egyre inkább többszereplőssé és nemzetközivé váló tudományos közösségben a folyóiratok
indexáltsága és általában vett tudományos hatása mind a kutató tudományos előmenetelére,
elnyerhető kutatási pályázatok végeredményére, mind az intézmények és az országok
versenyképességére nagy hatással van. A tudománymetria indikátor rendszere transzparenssé,
mérhetővé és összehasonlíthatóvá tette a kutatók munkáját, ezzel párhuzamosan pedig a lapokban
megjelent közlemények „beárazásra” kerültek. Minél magasabban indexált lapban teszi közzé a kutató
eredményeit, annál nagyobb a várható tudományos hatás és a közlemény által potenciálisan kiváltható
hivatkozások száma.
Az SJR- rangsor újdonsága más versenytársakhoz, főleg a Clarivate Web of Science alapját adó Master
Journal List-hez képest, hogy ingyenes és bárki számára hozzáférhető. Jelen rövid írásunk az SJR
legújabb nóvumát, a „hasonló folyóirat keresés” funkcióját mutatja be.
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SCImago Journal & Country Rank szolgáltatásai
Az SJR-rangsorban minden indexált folyóiratnak – és egyéb megjelenési platformoknak- saját adatlapja
van. Ezen a lapon a közlemények alapvető indexáltsági adatait érhetjük el:
-

Megjelenés országa,
Tématerületi kategória, melyben a folyóirat indexálásra kerül,
Kiadó,
H-index,
Típus,
ISSN szám,
Információ (kapcsolattartási adatok és honlap elérhetőség),
Rövid leírás,
Kvartilisek alakulása az indexáltság kezdetétől évente,
Hasonló folyóirat kereső,
Hivatkozási és egyéb grafikonok.
Transforming Government:
People, Process and Policy
ISSN: 1750-6166
H-index=35

Q2

Keressen hasonló folyóiratokat
(Find Similar Journals)

Ország

70%
hasonlóság
(similarity)

68%
hasonlóság

Forrás: https://www.scimagojr.com/
journalsearch.php?q=19200156938&tip=sid
&clean=0

67%
hasonlóság

67%
hasonlóság

Legjobb
kvartilis

Government Information
Quarterly
ISSN: 0740-624X
H-index=94

GBR

Q1

Information Polity
ISSN: 1875-8754
H-index=34

NLD

Q2

Electronic Government
ISSN: 1740-7494
H-index=32

GBR

Q3

International Journal of
Electronic Governance
ISSN: 1742-7517
H-index=15

CHE

Q3

1. ábra: Példa a Scimago új folyóiratajánló rendszerére
A hasonló folyóiratokat a rendszer a leírás egy úgynevezett „hasonlósági mutató” alapján jeleníti meg
csökkenő sorrendben. A hasonlóságot a közösen hivatkozott közlemények százalékos aránya adja. A
mutató a szerző számára hasznos információval szolgál, hiszen, ha az első preferált folyóirat bírálati
folyamata nem jár sikerrel, a kéziratot érdemes lehet a rendszer által felkínált további lapokhoz
benyújtani.
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Az új opció tanulmányozáskor felmerült bennünk, hogy a szerzők világszerte milyen szempontok
szerint választanak folyóiratot a kézirat megjelentéshez. Beshyah (2018) tanulmánya szerint a
kutatómunka eredményeinek publikálása több feltétel köré szerveződik, melyek a következők:
-

Megfelelő és aktuális téma kiválasztása.
A publikáláshoz megcélzott folyóirat és olvasóközönségének ismerete.
A kézirat a folyóirat formai követelményei szerinti alakítása.
Együttműködés a folyóirat szerkesztőivel a megjelentetés során.

Beshyah kérdőíves felmérése a folyóirat választás szempontjait a következő pontokban azonosította:
1. Folyóirat indexáltsága és impakt faktora.
2. Ingyenes kézirat benyújtás.
3. Folyóirat nemzetközi elismertsége.
Bavdekar és Save (2015) tanulmánya szerint a tudományos publikálásnak művészete van.
Eredményeikkel azonosították a folyóirat választás elsődleges szempontjait:
-

Mi az üzenet és kik a potenciális olvasók?
Lektorált-e a folyóirat?
A folyóirat kézirat elfogadási aránya.
A folyóirat indexáltsága és impakt faktora.
Open Access megjelentetési lehetőség.
A folyóirat szakmai közösségek körében való reputációja.
Online vagy nyomtatott megjelentetés?
A megjelentetés költségei (APC-díj).
Hatékony folyóirat adminisztráció.

Munkájukban rávilágítottak azokra a pontokra és folyamatokra, melyekkel a folyóirat szerző-baráttá
válhat. Ezek a következők:
-

Elektronikus kézirat benyújtási lehetősége.
A kézirat megérkezésének visszajelzése a szerző felé.
Fair lektorálási folyamat.
Átlátható és követhető publikálási folyamat.
Határidőket tartó lektorálási folyamat és megjelenés.
Megbízható szerkesztők és átlátható döntéshozási folyamat a kézirat befogadásáról.
További szolgáltatások elérhetősége a kézirat javítása érdekében.
Rendszeres és pontos megjelenés.

Következtetés
Érdemes azt látnunk, hogy a tudományos publikálás mára piacosodott, melyre egy óriási,
nemzetközileg összekapcsolt iparág is kiépült. Ehhez pedig az olyan szolgáltatások, mint amilyet az SJR
is kínál, a szerzők munkáját segítő és tovább gyorsító eszközök, melyeket érdemes a mindennapi
munkafolyamatainkba építeni.
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