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Streszczenie: W artykule zaprezentowano jedno z nielicznych polskich czasopism naukowo-badawczych Geo-

logos dedykowane zagadnieniom geologicznym i hydrogeologicznym. Po krótkim streszczeniu historii czasopi-

sma przedstawiono współcześnie obowiązujące zasady publikowania wraz z procesem recenzyjnym, publikacyj-

nym, dystrybucji i zasad rozpowszechniania jakie obowiązują w Geologosie. Opisano także profil czasopisma 

wraz z omówieniem geograficznego rozkładu obiektów badanych i opisywanych w czasopiśmie. Na tym tle przed-

stawiono rozkład tematyczny artykułów w Geologosie ze szczegółowym omówieniem tematyki hydrogeologicz-

nej w artykułach naukowych publikowanych w okresie ostatnich 5 lat. 
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Wprowadzenie 

Polscy hydrogeolodzy mają jedno polskojęzyczne czasopismo skoncentrowane na tematyce 

wód podziemnych (Hydrogeologia). Na świecie, owszem, istnieje kilka tytułów czasopism po-

święconych zagadnieniom hydrogeologicznym. Wymienić tu należy chociażby Hydrogeo-

logy Journal (sztandarowe czasopismo międzynarodowej asocjacji hydrogeologów – IAH), czy 

Groundwater. Są to najczęściej periodyki „z najwyższej półki”, tj. rangi Journal Citation Re-

ports (JCR czyli tzw. lista filadelfijska). Każdy artykuł tam opublikowany jest dla badacza, 

szczególnie polskiego, nobilitacją. Jednak na liście filadelfijskiej świat nauki nie kończy się. 

Najczęściej zajmujemy się bowiem problemami regionalnymi, a nasze publikacje interesują 

głównie czytelnika krajowego. Wróćmy więc na grunt polskiej nauki i z tej perspektywy prze-

śledźmy profil czasopisma Geologos.  

 

Rys historii i współczesności czasopisma Geologos 

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 1996 roku, w sześć lat po powstaniu Instytutu Geo-

logii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. W końcu ubiegłego wieku autorzy publikowanych prac wywodzili się głównie  

z macierzystej uczelni czasopisma. Zwykle wychodził wówczas jeden tom na rok. Oprócz  

prac w języku polskim pojawiały się już również teksty po angielsku. Obok tomów składają-

cych się z artykułów, wydawana była też seria Geologos Monographiae, zawierająca obszerne 

opracowania monograficzne. Przełom nastąpił w 2008 roku, gdy Geologos zmienił swą szatę 

graficzną i zaczął być wydawany w większym formacie (ryc. 1). 

 

 
1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut 

Geologii, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, geologos@amu.edu.pl, ORCID 0000-0001-5767-

0783, ORCID 0000-0001-9018-0276 
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Ryc. 1. Okładka czasopisma Geologos (objaśnienia w tekście) 

Źródło: materiały własne 

 

Po roku odstąpiono od zasady publikowania prac w języku polskim, koncentrując się na 

artykułach angielskojęzycznych. Obecnie, co roku ukazują się trzy numery czasopisma. Każdy 

numer oprócz oryginalnych studiów (research papers) zawiera recenzje książek geologicznych 

ukazujących się aktualnie na rynku. Publikowane są również artykuły informacyjne – sprawo-

zdania z konferencji, a także krótsze artykuły będące dyskusjami lub polemikami naukowymi 

(dział Miscellaneous). Redakcja otwarta jest również na publikacje numerów specjalnych (Spe-

cial Issue), co najczęściej odbywa się jako pokłosie konferencji. 

 

Proces recenzyjny artykułów 

Redakcja przyjęła zasadę, że każdy manuskrypt poddawany jest dwóm recenzjom. Staramy się, 

aby jeden recenzent zawsze był krajowy, natomiast drugi zagraniczny. Recenzenci są anoni-

mowi dla autorów prac. Pod koniec każdego roku publikujemy wykaz recenzentów w ramach 

zbiorowego podziękowania. Redakcja dba o to, by recenzje były fachowe i sprawiedliwe,  

a z drugiej strony – przyjazne autorom manuskryptów.  

 

Proces publikacyjny 

Zaaprobowane do druku manuskrypty poddawane są edycji redaktorskiej. Niedociągnięcia  

lingwistyczne poprawiane są przez redaktora językowego – doświadczonego zagranicznego 

geologa. Czasopismo Geologos gwarantuje tę usługę bezpłatnie. Dbamy również o wysoki po-

ziom szaty graficznej publikowanych artykułów poprzez odpowiednie programy poprawiające 

jakość figur i fotografii. Wciąż trzymamy się zasady dostarczania autorom drukowanych wersji 

czasopisma wraz z nadbitkami.  
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Rozpowszechnianie artykułów 

Zawartość czasopisma Geologos jest powszechnie dostępna w wersji elektronicznej (status 

open access). Widoczność publikacji na „rynku nauki” to niezwykle istotny problem będący  

w gestii naszej redakcji. Wszystkie publikowane artykuły znajdują się w bazie Web of Science 

oraz Scopus. Te dwie bazy są powszechnie uznawane przez naukowców na całym świecie jako 

podstawowe narzędzia bibliograficzne. Kolejne wydania czasopisma są oczywiście dostępne 

na stronie internetowej (www.geologos.com.pl), a ponadto publikowane w pełnych wers- 

jach na platformie renomowanego wydawcy publikacji naukowych De Gruyter – portal Scien-

do (sciendo.com/pl). Drukowane wersje czasopisma rozsyłane są do bibliotek wszystkich 

ośrodków naukowych w Polsce oraz najważniejszych ośrodków akademickich Europy. Redak-

cja dba również o bardziej indywidualną dystrybucję treści czasopisma. Informacja o publikacji 

każdego artykułu Geologos rozsyłana jest do naukowców w kraju i za granicą, którzy opubli-

kowali prace na ten sam lub podobny temat.  

 

Profil czasopisma w okresie ostatnich pięciu lat 

Każdego roku w czasopiśmie Geologos publikowanych jest od 15. do 25. artykułów nauko-

wych. Co ciekawe, autorzy zagraniczni najczęściej przeważają nad krajowymi (ryc. 2). Wynika 

to niewątpliwie z tendencji do publikowania wyników badań w czasopismach spoza granic 

własnego kraju. Redakcja Geologos pragnie odwrócić tę tendencję, gdyż uważamy, że na tere-

nie Polski wciąż istnieje wiele nierozwiązanych problemów geologicznych, a ponadto – chce-

my, by Geologos był czasopismem w pierwszej kolejności poczytnym w Polsce. 

 

 

Ryc. 2. Autorstwo publikacji w czasopiśmie 

Źródło: opracowanie własne 

 

Geograficzny rozkład obiektów badanych i opisywanych w czasopiśmie z obszaru Polski 

(ryc. 3) nie wykazuje jakiejkolwiek regionalizacji publikowanych badań. Pod tym względem 

Geologos jest ogólnokrajowy. 
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Ryc. 3. Geograficzny rozkład obiektów badanych i opisywanych w czasopiśmie z obszaru Polski 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jeżeli popatrzymy na mapę opracowań zagranicznych (ryc. 4), to widać, że oprócz Europy 

publikowane badania obejmują sporą część Azji, a nawet Afrykę. Znacząca liczba studiów po-

święcona jest rejonom o stosunkowo słabym rozpoznaniu geologicznym. Takie odkrywane 

terra incognito to Nigeria, wielkie przestrzenie Rosji, Chin, Indii i Iranu, a nawet Hiszpania. 

Liczne artykuły z Chin i Indii to również odwzorowanie trendu widocznego w całej światowej 

bibliografii geologicznej – istnej inwazji publikacji z tych rejonów świata. 
 

 

Ryc. 4. Przestrzenny rozkład liczby autorów zagranicznych 

Źródło: opracowanie własne 

 

A jak wygląda rozkład tematyczny artykułów w Geologos? Wykres (ryc. 5) jednoznacznie 

pokazuje rozdział na dwie zasadnicze grupy. Najpopularniejsze działy tematyczne to: sedymen-

tologia, hydrogeologia, geochemia z petrologią i mineralogią, paleontologia. Wszelkie inne 

działy (włącznie ze stratygrafią, tektoniką i petrofizyką) reprezentowane są w wyraźnie mniej-

szym stopniu. 

O zainteresowaniu hydrogeologów czasopismem Geologos niech świadczą chociażby wy-

brane statystyki z ostatnich 5. lat publikacji czasopisma (lata 2016–2021). Ukazało się w tym 
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czasie 16 numerów czasopisma, w których znalazło się 21 artykułów o tematyce hydrogeo-

logicznej. Spośród wymienionych 16. numerów czasopisma, 2 poświęcone były wyłącznie pro-

blematyce wód podziemnych (special issue). W analizowanych latach w czasopiśmie zamiesz-

czono też kilka recenzji książek o tematyce „wodnej”.  

 

 
Ryc. 5. Tematyka artykułów publikowanych w czasopiśmie 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tematyka artykułów w zakresie hydrogeologii jest bardzo zróżnicowana i dotyczy prak-

tycznie wszystkich aspektów hydrogeologii. Wiele artykułów poświęconych było zagadnie-

niom infiltracji brzegowej i to zarówno w aspekcie kolmatacji dna koryta rzecznego w warun-

kach eksploatacji ujęć (Kaczmarek 2017, Przybyłek i in. 2017) jak i w aspekcie zmienności 

chemizmu wód w warunkach infiltracji brzegowej (Górski i in. 2021), czy też w aspekcie na-

turalnego uzdatniania wód w warunkach zasilania infiltracyjnego różnych typów infiltracyj-

nych ujęć wód (Górski i in. 2018). Duża liczba artykułów poświęcona była tematyce modelo-

wania matematycznego przepływu wód podziemnych. Artykuły te dotyczyły przede wszystkim 

analizy warunków krążenia wód (Dendys i in. 2018; Hoc i in. 2018, 2019; Kordalski i Sadur-

ski 2018; Zdechlik i Kałuża 2019), modelowania transportu zanieczyszczeń (Sieczka i in. 2018, 

Pietrzak i in. 2019), czy też wykorzystania metod modelowania matematycznego do określania 

dopływu wód do kopalń cynku i ołowiu (Juśko i in. 2018) oraz modelowania warunków zasi-

lania płytkich wód podziemnych (Graf i Przybyłek 2018). Publikowane były również artykuły 

dotyczące oceny warunków krążenia wód podziemnych (Jamorska i in. 2019). W ostatnim cza-

sie z coraz większą popularnością publikowane są artykuły dotyczące nowo pojawiających się 

zanieczyszczeń w wodach podziemnych, np. farmaceutyków (Kuczyńska 2019, Okońska 2019) 

oraz wykorzystania nowych metod badań hydrogeologicznych, w tym nowych metod oceny 

niepewności wyników analiz składu chemicznego (Wątor i in. 2019), czy też wykorzystania 

metod teledetekcji do oceny ryzyka wystąpienia i zasięgu powodzi (Solovey 2019). Liczne są 

też artykuły dotyczące wykorzystania metod izotopowych w hydrogeologii (Duliński i in. 2019, 

Kotoski i Satora 2016, Leśniak i Wilamowski 2019). 
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