
Szanowni Państwo. 
  
Na prośbę JM Rektora prof. dr hab. Andrzeja Klimka chciałbym przestrzec przed ofertą 
publikowania w czasopismach „Wulfenia” (ISSN 1561-882X) oraz „Kasmera” (ISSN 0075-5222). 
Pod wydawców tych czasopism podszywają się „fałszywi wydawcy” oferujący publikację prac              
po uiszczeniu opłaty. Na oficjalnej stronie czasopisma „Wulfenia: Mitteilungen des Kärntner 
Botanikzentrums”, które jest rocznikiem z zakresu nauk botanicznych, posiadającym wskaźnik 
ImpactFactor znalazło się ostrzeżenie: 
  
“Warning! 
The websites 
www.wulfeniajournal.at 
www.wulfeniajournal.com 
www.multidisciplinarywulfenia.org 
are not the official websites of the journal “Wulfenia: Mitteilungen des Kärntner Botanikzentrums” published by the Regional 
Museum of Carinthia. These websites criminally usurp the identity of the official journal. They fraudulently use false 
informations, a false editorial board and false publication requirements to encourage authors to submit articles and to transfer 
page fees to a bank account in Yerevan (Armenia). 
  
The Regional Museum of Carinthia is not liable for any offence undergone by potential authors who would have submitted 
articles via the websites mentioned above. Download of articles from these websites which were published in the official 
journal Wulfenia is illegal.” 
  
Proceder ten został opisany m.in. na stronach: 
 

 http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/uwazajcie-na-falszywe-czasopisma-oszusci-nie-spia/ 
 http://scholarlyoa.com/2012/09/05/two-print-journals-completely-hijacked-by-online-

hoodlums/#more-653 
  
Sprawa ta dotyczy również innych czasopism m.in. półrocznika specjalizującego się w zakresie 
medycyny tropikalnej „Kasmera”. Przypadki te są trudne do wykrycia, ponieważ „fałszywi wydawcy” 
posługują się zarówno tytułami, jak i numerami ISSN oficjalnie działających czasopism. 
  
Lista czasopism (niepełna), których dotyczy ta sprawa została zamieszona na stronie: 
http://scholarlyoa.com/other-pages/hijacked-journals/ 
  
Więcej na ten temat można przeczytać w:  

 http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/article/view/1004 
 http://www.nature.com/polopoly_fs/1.12681!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/495421

a.pdf 
 http://mehrdadjalalian.com/1.pdf 

  
Oferty publikowania prac u nieznanego wydawcy należy traktować z bardzo dużą ostrożnością. 
Wszelkie wątpliwości (m.in. niezgodność tematu pracy z profilem wydawnictwa, nieoczekiwana zmiana 
częstotliwości wydawania czasopisma, występowanie kilku wersji stron internetowych tego samego 
tytułu, brak indeksacji prac w bazach danych pomimo zamieszczenia takiej informacji na stronie 
czasopisma, niezgodność numerów telefonów, adresów internetowych i rzeczywistych, nazwisk 
redaktorów naczelnych, rady naukowej, recenzentów) należy dogłębnie wyjaśnić przed podjęciem 
decyzji o wysłaniu publikacji i uiszczeniu opłaty. 
 
 
Z poważaniem, 
Tomasz Rusin, kierownik Oddziału Udostępniania i Informacji Naukowej Biblioteki Gł. AWF Kraków. 


