
GŁOS AKADEMICKI  4/2019GŁOS AKADEMICKI  4/201938 39SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI

BIBLIOTEKABIBLIOTEKA

Fo
t.	
	D
om

in
ik
a	
G
ór
sk
a

Fo
t.	
	D
om

in
ik
a	
G
ór
sk
a

Wybrane serwisy społecznościowe dla naukowców
Dorobek	naukowy	można,	a	nawet	należy,	promo-
wać	w	Internecie.	W	sieci	pojawia	się	coraz	więcej	
portali	przeznaczonych	dla	pracowników	nauko-
wych.	Ich	główną	zaletą	jest	przede	wszystkim	to,	
że	umożliwiają	dzielenie	się	swoim	dorobkiem	na-
ukowym	i	osiągnięciami	z	innymi	użytkownikami.	
Serwisy	dla	naukowców	stwarzają	każdemu	ba-
daczowi	możliwości	przedstawiania	i	promowa-
nia	wyników	swoich	badań	wśród	społeczności	

naukowej	z	całego	świata.	Umożliwiają	także	wy-
szukanie	partnerów	do	wspólnych	badań	i	wymiany	
doświadczeń	w	ramach	zespołów	badawczych.	Do-
datkowo	platformy	ułatwiają	gromadzenie	danych	
związanych	z	prowadzonymi	badaniami	naukowy-
mi.	Udostępnianie	na	takich	portalach,	zwłaszcza	
pełnych	tekstów,	wpływa	na	widoczność	naukowca	
w	sieci,	a	co	za	tym	idzie	–	na	wzrost	liczby	cyto-
wań,	a	także	na	wzrost	indeksu	Hirscha.	

Social media w bibliotekach akademickich: PolBiT 2019
Media	społecznościowe	(social	media)	istnieją	dość	
krótko,	ale	bardzo	intensywnie	zaznaczyły	swoją	
obecność	w	naszej	rzeczywistości.	Definiowane	
są	jako	zbiór relacji, zachowań, uczuć, interakcji po-
między użytkownikami, gdzie następuje wielokierun-
kowa komunikacja wymiany doświadczeń za pomocą 
zaawansowanych narzędzi komunikacji. Charakterysty-
ką mediów społecznościowych jest: wykorzystywanie 
ich na dowolną skalę, modyfikowanie w nieskończo-
ność informacji pierwotnej, wolny dostęp do odbioru 
i tworzenie treści, elementy będące wynikiem toku 
tworzenia, czy współtworzenia treści są stale dostęp-
ne, informacje powstają w sposób niewymuszony, treści 
popularyzowane są w wyniku społecznej interakcji1.

Biblioteki	 i	bibliotekarze	nie	pozostali	obojętni	na	te	
zmiany	i	social	media	stały	się	już	istotną	częścią	procesu	
komunikacji	z	użytkownikiem	w	wielu	bibliotekach	na	ca-
łym	świecie.	Nowe	technologie	zadomowiły	się	w	nich	
i	zmieniły	wizerunek,	funkcjonowanie,	a	także	mental-
ność	pracowników	bibliotek.	Przekształcenia	te	dotyczą	
nie	tylko	wykorzystywania	różnorodnych	narzędzi,	lecz	
odnoszą	się	także	do	organizacji	pracy	bibliotek.	Nowe	
technologie	są	wykorzystywane	przy	współpracy	biblio-
tekarzy	i	czytelników,	mających	względem	bibliotek	nowe	
oczekiwania.	Tutaj	w	sukurs	przychodzą	właśnie	media	
społecznościowe,	które	dostarczają	dużych	możliwości	
w	nawiązaniu	interakcji	z	użytkownikami.	Jak	piszą	Janina	
Przybysz	i	Paweł	Pioterek:	Media społecznościowe to obec-
nie największa siła Internetu. To one spowodowały, że za-
miast statycznego Internetu mamy dynamiczny, interaktywny 
Internet, na którego treści mają wpływ wszyscy użytkownicy.

Do	bibliotek	uczelnianych	wkroczyło	pokolenie	zwane	
pokoleniem	kciuka,	interfejsu,	„head	down”	czy	„cyfro-
wymi	tubylcami”.	To	osoby,	dla	których	Internet	i	smart-
fon	są	codziennością.	Ci	użytkownicy	od	uczelni,	 jak	
i	od	biblioteki,	wymagają	„takiej	komunikacji,	w	jakiej	
na	co	dzień	uczestniczą”.	W	związku	z	tym	rodzaj	usług	
bibliotecznych,	informacyjnych,	a	przede	wszystkim	ko-
munikacji	z	użytkownikiem,	nie	może	być	taki,	jak	te	pro-

1 J. Przybysz, P. Pioterek, Media społecznościowe w służbie 
bibliotek, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstre-
am/11320/4519/1/23_Przybysz_Pioterek.pdf [dostęp 
30.03.2019].

ponowane	jeszcze	kilka	lat	temu,	musi	być	dostosowany	
do	współczesnych	potrzeb.	Obecność	bibliotek	akade-
mickich	w	świecie	social	mediów	staje	się	koniecznością,	
przyczynia	się	do	prowadzenia	dwustronnej	komunika-
cji,	wzbogaca	i	udoskonala	jakości	usług	bibliotecznych.

Obecność bibliotek akademickich w mediach społecznościo-
wych nie ogranicza się jedynie do założenia profilu w serwisie 
i traktowania go jako przedłużenia tradycyjnej strony WWW2.	
Niewątpliwie	media	społecznościowe	sprzyjają	budowa-
niu	przez	bibliotekarzy	„sieci	kontaktów”,	ale	przede	
wszystkim	pomagają	w	informowaniu	o	działalności	ich	
bibliotek.	Są	również	ważnym	elementem	marketingu	
bibliotecznego.	Placówki	biblioteczne	prowadzą	głównie	
takie	serwisy	jak:	Facebook,	Instagram,	Blog,	YouTube	i,	
rzadziej	wykorzystywany,	Twitter.	

Media	społecznościowe	prowadzone	przez	biblioteki	
to	fakt,	potrzeba	czasu	i	wymóg	dla	nowoczesnej	pla-
cówki.	Biblioteka	Główna	WAT	wpisuje	się	w	ten	no-
woczesny	nurt,	prowadząc	własny	profil	na:	Facebooku,	
Blogu	i	Instagramie.	Social	media	to	żywe,	wciąż	ewo-
luujące,	zjawisko	społeczne,	w	związku	z	tym	chęć	wy-
miany	doświadczeń	bibliotekarskich	z	prowadzenia	so-
cial	mediów	jest	wielka	i	skłoniła	pracowników	BG	WAT	
do	zorganizowania	26	marca	2019	seminarium	PolBiT	pt.	
Social media jako element marketingu i promocji w bibliote-
kach akademickich.

Seminarium	PoLBiT	jest	przykładem	–	funkcjonującej	
od	lat	–	współpracy	grupy	polskich	bibliotek	technicz-
nych.	Zainicjowane	zostało	przez	Bibliotekę	Politechniki	
Warszawskiej.	Cyklicznie	organizowane	spotkania	służą	
wymianie	doświadczeń	i	rozwiązywaniu	wspólnych	pro-
blemów	oraz	poszukiwaniu	sposobów	realizacji	nowych	
zadań.	Tego	rodzaju	spotkania	„robocze”	pozwalają	zająć	
się	problemami	powtarzającymi	się	w	podobnych	środo-
wiskach,	by	dzielić	się	doświadczeniami	i	lepiej	organizo-
wać	pracę	w	poszczególnych	bibliotekach.

W	tegorocznym	seminarium	uczestniczyło	75	osób	z	23	
instytucji	z	całego	kraju,	m.in.	z	Politechniki	Lubelskiej,	

2 B. Jaskowska, Bądźmy tam gdzie oni! Elementy social media 
marketingu w bibliotece, 
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/2518 [dostęp 
30.03.2019].

Politechniki	Częstochowskiej,	Politechniki	Warszawskiej,	
Biblioteki	Uniwersytetu	Warszawskiego,	Politechniki	Bia-
łostockiej,	Politechniki	Łódzkiej,	Politechniki	Gdańskiej,	
Uniwersytetu	Śląskiego	w	Katowicach,	Akademii	Sztuki	
Wojennej,	Centralnej	Biblioteki	Wojskowej	i	Uniwersy-
tetu	Warmińsko-Mazurskiego.	Gości	przywitała	dyrektor	
BG	WAT	dr	Bogumiła	Konieczny-Rozenfeld.	Seminarium	
podzielone	zostało	na	dwie	sesje,	które	poprowadziły:	
mgr	Anna	Tonakiewicz-Kołosowska	–	zastępca	dyrek-
tora	Biblioteki	Głównej	Politechniki	Warszawskiej	oraz	
mgr	inż.	Izabela	Gajda	z	Oddziału	Promocji	i	Informacji	
Biblioteki	Politechniki	Łódzkiej.	Wystąpienia	dotyczyły	
strategii	prowadzenia	social	mediów,	głównie	Facebo-
oka,	Bloga,	Instagrama,	kanału	You	Tube,	w	bibliotekach	
akademickich.	Podczas	seminarium	analizowano	wpływ,	
jaki	na	wizerunek	biblioteki	ma	prowadzenie	wymienio-
nych	wyżej	social	mediów,	a	także	zastanawiano	się	jak	
atrakcyjnie	pokazać	zamieszczane	tam	treści,	aby	przy-
ciągały	uwagę	użytkowników	biblioteki.	Jedno	z	wystą-
pień	drugiej	sesji	dotyczyło	Twittera	–	medium	wykorzy-
stywanego	głównie	przez	polityków	i	tzw.	celebrytów,	
a	niestety	rzadko	przez	biblioteki	szkół	wyższych	(jak	
ma	to	miejsce	na	Zachodzie).	Prelegentka	Katarzyna	Bi-
kowska	z	Uniwersytetu	Warmińsko-Mazurskiego	przy-
bliżyła	uczestnikom	spotkania	właściwy	sposób	używa-
nia	medium,	 jakim	jest	Twitter.	Ponadto	podkreślała	
konieczność	odpowiedniego	posługiwania	się	mediami	
społecznościowymi,	poznania	ich	funkcji,	odbiorców	do-
celowych,	formy	i	 języka,	jakiego	trzeba	używać,	żeby	
osiągnąć	pozytywne	wyniki	i	być	zauważonym	w	sieci.

Reprezentantami	Biblioteki	Głównej	WAT	byli:	Domini-
ka	Górska	i	Rafał	Łojewski.	W	swoim	wystąpieniu	zade-
monstrowali	sposób	prowadzenia	mediów	społecznościo-
wych	w	BG	WAT	na	tle	pięciu	wybranych	wojskowych	
bibliotek	akademickich.

Podczas	kończącej	spotkanie	dyskusji	uczestnicy	podzie-
lili	się	swoimi	doświadczeniami	i	sposobami	prowadzenia	
social	mediów	w	swoich	bibliotekach,	zaznaczali	również,	
że	prowadzenie	mediów	społecznościowych	przez	biblio-
teki	wymaga	od	bibliotekarzy	kreatywności,	otwartości	
„technologicznej”,	a	także,	bardzo	często,	zaangażowa-
nia	poza	godzinami	pracy.	Tegoroczne	spotkanie	PolBiT	
dowiodło,	że	biblioteki	już	nie	zadają	pytania,	czy	pro-
wadzić	social	media,	ale	jak	nimi	zarządzać,	aby	spełniały	
jak	najlepiej	funkcje	komunikacyjne,	marketingowe	i	pro-
mocyjne	w	bibliotekach	akademickich.

Netografia:
• Przybysz,	J.,	Pioterek,	P.,	Media społecznościowe w służ-

bie bibliotek	[online]	https://repozytorium.uwb.edu.pl/
jspui/bitstream/11320/4519/1/23_Przybysz_Pioterek.
pdf	[dostęp	30.03.2019].

• Jaskowska,	B.,	Bądźmy	tam	gdzie	oni!	Elementy	social	
media	marketingu	w	bibliotece	[online]	https://depot.
ceon.pl/handle/123456789/2518	[dostęp	30.03.2019].

• Jak dobrze prowadzić komunikację w social media?	[on-
line]	https://www.whitepress.pl/baza-wiedzy/451/jak-
-dobrze-prowadzic-komunikacje-w-social-media	[do-
stęp	30.03.2019].

Iwona Piwońska
Mariola Nawrocka
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ResearcherID	–	to	portal	dla	autorów	i	pracowników	
naukowych,	zintegrowany	z	platformą	Web	of	Science	
(Clarivate	Ananalytics),	który	daje możliwość	kontak-
tu	i	współpracy	z	uczonymi	na	całym	świecie.	Pozwala	
na	utworzenie	publicznego	profilu,	dodanie	i	zarządza-
nie	kolekcją	własnych	prac.	Korzystanie	z	ResearcherID	
wymaga	jednorazowej	rejestracji	na	stronie	http://www.
researcherid.com.	Po	zakończeniu	procesu	rejestracji	
użytkownik	otrzymuje	unikalny	numer	ResearcherID,	
który	w	jednoznaczny	sposób	będzie	go	identyfikował	
jako	autora	i	zapobiegał	m.in.	błędnej	identyfikacji.	Po	za-
logowaniu	się	do	profilu	ResearcherID	można	rozpo-
cząć	dodawanie	publikacji	poprzez	wybranie	przycisku	
ADD publications	 (poprzez	wyszukanie	w	bazie	Web	
of	Science,	za	pomocą	menedżera	publikacji	EndNote	
lub	poprzez	wgranie	pliku	tekstowego	z	rozszerzeniem	
RIS).	Od	15	kwietnia	2019	roku	ResearcherID	będzie	
częścią	Publons.

ResearchGate	–	to	międzynarodowy	darmowy	ser-
wis	społecznościowy	przeznaczony	przede	wszystkim	
dla	naukowców.	Wystarczy	założyć	konto	na	stronie	
www.researchgate.net.	Po	aktywowaniu	konta	zostanie	
wyświetlona	lista	pracowników	z	uczelni,	którą	podali-
śmy	jako	jednostkę	macierzystą.	W	ten	sposób,	zazna-
czając	wybrane	osoby,	można	stworzyć	listę	potencjal-
nych	współpracowników.	W	ResearchGate	użytkownicy	
tworzą	prywatny	profil,	na	którym	mogą	udostępniać	
swoje	artykuły,	recenzje	oraz	prace	naukowe.	Mają	rów-
nież	dostęp	do	danych	bibliograficznych	oraz	(czasami)	
abstraktów	publikacji	innych	autorów.	W	celu	uzyskania	
dostępu	do	pełnych	treści	tych	publikacji	należy	wysłać	
prośbę	do	autora	o	ich	udostępnienie.	Serwis	ten	umoż-
liwia	także	archiwizowanie	tekstów	(Self-Archiving),	two-
rzenie	tzw.	Microarticles,	czyli	abstraktów	do	306	słów	
oraz	korzystanie	z	wirtualnej	biblioteki	(Virtual Library).	
ResearchGate	posiada	także	sporo	dodatkowych	funk-
cji	typowych	dla	serwisów	społecznościowych,	takich	
jak:	udział	w	„wirtualnych	grupach	dyskusyjnych”	czy	
możliwość	wymiany	doświadczeń	w	sieci.	

Academia.edu	–	portal	dla	pracowników	naukowych	
(z	różnych	dziedzin).	Zrzesza	ponad	62	mln	użytkowni-
ków,	zawiera	ponad	20	mln	prac.	Umożliwia	archiwizo-
wanie,	popularyzowanie	dorobku	naukowego,	m.in.	po-
przez	udostępnianie	artykułów,	książek	czy	abstraktów.	
Wszystkie	materiały	zamieszczone	w	portalu	są	indek-
sowane	przez	Google.	Portal	umożliwia	także	wyświe-
tlanie	statystyk	„czytania”	danej	publikacji.	Dodatkowo	
może	służyć	do	budowania	sieci	kontaktów,	wymiany	
publikacji,	badań,	ale	także	monitorowania	ich	oddzia-
ływania.	Wystarczy	założyć	konto	na	stronie	https://
www.academia.edu.

Publons	–	serwis,	który	umożliwia	naukowcom	udo-
stępnianie,	analizowanie	 i	dopuszczanie	recenzji	oraz	
edycji	badań	naukowych.	Służy	również	do	wyszukiwa-
nia	recenzentów.	Z	platformy	korzystają	m.in.	tacy	wy-
dawcy	jak:	Springer	Nature,	Wiley,	Taylor	and	Francis	
Group,	IOP	Publisher,	Wolters	Kluwer,	Royal	Society	of	
Chemistry.	Publons	jest	dostępny	za	darmo	dla	każde-
go	zarejestrowanego	użytkownika:	https://publons.com/

account/register.	Umożliwia	archiwizowanie	napisanych	
recenzji,	pomaga	też	zostać	zauważonym	i	zaproszonym	
przez	edytorów	do	recenzowania	artykułów.	Serwis	Pu-
blons	dostępny	jest	poprzez	platformę	Web	of	Scien-
ce.	Do	serwisu	można	zalogować	się	przy	użyciu	tych	
samych	danych	co	np.	do	EndNote,	czy	Research	ID.

Mendeley	–	narzędzie,	które	pracuje	w	dwóch	zharmo-
nizowanych	ze	sobą	wersjach:	Mendeley	Web	i	Mendeley	
Desktop.	Mendeley	Web	w	wersji	Premium	dostępny	
jest	dla	licencjonowanych	użytkowników	BG	WAT	m.in.	
poprzez	bazę	Scopus.	W	przypadku	Mendeley,	przy	za-
kładaniu	konta	należy	posłużyć	się	adresem	mailowym	
w	domenie	wat.edu.pl.	Jeżeli	użytkownik	ma	utworzo-
ne	indywidualne	konto	w	bazach	Scopus	lub	Science-
Direct,	to	może	te	dane	wykorzystać	do	zalogowania	
się	do	Mendeley	Web.	Użytkownicy	Biblioteki	Głównej	
WAT,	którzy	aktywują	konto,	powinni	być	samoczyn-
nie przypisani	do	grupy Wojskowa Akademia Technicz-
na.	Mendeley	Web	zapewnia	bycie	częścią	społeczności	
naukowej	oraz	tworzenie	grup	zainteresowań	(Groups),	
przechowywanie	danych	w	chmurze	(Library)	oraz	do-
stęp	do	statystyk	(Datasets).	W	profilu	można	również	
dodać	informacje	o	swoich	publikacjach.	Jeżeli	są	one	
indeksowane	w	bazie	Scopus,	to	automatycznie	poja-
wią	się	także	informacje	na	temat	liczby	ich	cytowań,	
a	także	wartość	indeksu	Hirscha	autora	https://www.
mendeley.com.

Infona	–	portal	komunikacji	naukowej	stworzony	przez	
Interdyscyplinarne	Centrum	Modelowania	Matema-
tycznego	i	Komputerowego	UW.	Serwis	dostępny	jest	
na	stronie:	https://www.infona.pl.	Serwis	może	być	
miejscem	prezentowania	rezultatów	prac	badawczych	
oraz	udostępniania	materiałów	edukacyjnych.	Dodat-
kowo	ułatwia	współpracę,	wymianę	wiedzy,	opinii	i	do-
świadczeń	w	środowisku	naukowym,	a	także	wyszu-
kiwanie	specjalistów	z	danej	dziedziny	czy	tworzenie	
grup	roboczych.	

Google Scholar Citation	–	portal,	który	bazuje	
na	danych	z	Google	Scholar.	Usługa	ta	pozwala	auto-
rowi	utworzyć	własny	profil	(Profil autora),	na	którym	
możliwe	 jest	m.in.	śledzenie	cytowań	oraz	wartości	
indeksu	Hirscha.	Wystarczy	wejść	na	stronę	http://
scholar.google.pl.	Dodatkowo,	po	ustawieniu	alertów,	
na	wskazany	adres	mailowy	będą	przychodziły	powia-
domienia	o	każdym	nowym	cytowaniu	publikacji	czy	
o	pojawieniu	się	nowej	pracy	z	obszaru	zainteresowań	
wskazanym	przy	zakładaniu	konta.

Linkedin	–	portal	społecznościowy,	który	służy	bu-
dowaniu	sieci	kontaktów	zawodowo-biznesowych,	do-
stępny	pod	adresem	https://pl.linkedin.com.	Najistotniej-
szym	walorem	tej	sieci	jest	jej	zasięg	społeczny.	Portal	
proponuje	rozmaite	sposoby	na	wyróżnienie	się	z	tłu-
mu,	m.in.	poprzez	możliwość	zamieszczania	na	swoim	
profilu	informacji	o	opublikowaniu	artykułu	dostępnego	
w	sieci,	bądź	udziału	w	projekcie	badawczym.	

Mariola Nawrocka
Iwona Piwońska
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ResearcherID	–	to	portal	dla	autorów	i	pracowników	
naukowych,	zintegrowany	z	platformą	Web	of	Science	
(Clarivate	Ananalytics),	który	daje możliwość	kontak-
tu	i	współpracy	z	uczonymi	na	całym	świecie.	Pozwala	
na	utworzenie	publicznego	profilu,	dodanie	i	zarządza-
nie	kolekcją	własnych	prac.	Korzystanie	z	ResearcherID	
wymaga	jednorazowej	rejestracji	na	stronie	http://www.
researcherid.com.	Po	zakończeniu	procesu	rejestracji	
użytkownik	otrzymuje	unikalny	numer	ResearcherID,	
który	w	jednoznaczny	sposób	będzie	go	identyfikował	
jako	autora	i	zapobiegał	m.in.	błędnej	identyfikacji.	Po	za-
logowaniu	się	do	profilu	ResearcherID	można	rozpo-
cząć	dodawanie	publikacji	poprzez	wybranie	przycisku	
ADD publications	 (poprzez	wyszukanie	w	bazie	Web	
of	Science,	za	pomocą	menedżera	publikacji	EndNote	
lub	poprzez	wgranie	pliku	tekstowego	z	rozszerzeniem	
RIS).	Od	15	kwietnia	2019	roku	ResearcherID	będzie	
częścią	Publons.

ResearchGate	–	to	międzynarodowy	darmowy	ser-
wis	społecznościowy	przeznaczony	przede	wszystkim	
dla	naukowców.	Wystarczy	założyć	konto	na	stronie	
www.researchgate.net.	Po	aktywowaniu	konta	zostanie	
wyświetlona	lista	pracowników	z	uczelni,	którą	podali-
śmy	jako	jednostkę	macierzystą.	W	ten	sposób,	zazna-
czając	wybrane	osoby,	można	stworzyć	listę	potencjal-
nych	współpracowników.	W	ResearchGate	użytkownicy	
tworzą	prywatny	profil,	na	którym	mogą	udostępniać	
swoje	artykuły,	recenzje	oraz	prace	naukowe.	Mają	rów-
nież	dostęp	do	danych	bibliograficznych	oraz	(czasami)	
abstraktów	publikacji	innych	autorów.	W	celu	uzyskania	
dostępu	do	pełnych	treści	tych	publikacji	należy	wysłać	
prośbę	do	autora	o	ich	udostępnienie.	Serwis	ten	umoż-
liwia	także	archiwizowanie	tekstów	(Self-Archiving),	two-
rzenie	tzw.	Microarticles,	czyli	abstraktów	do	306	słów	
oraz	korzystanie	z	wirtualnej	biblioteki	(Virtual Library).	
ResearchGate	posiada	także	sporo	dodatkowych	funk-
cji	typowych	dla	serwisów	społecznościowych,	takich	
jak:	udział	w	„wirtualnych	grupach	dyskusyjnych”	czy	
możliwość	wymiany	doświadczeń	w	sieci.	

Academia.edu	–	portal	dla	pracowników	naukowych	
(z	różnych	dziedzin).	Zrzesza	ponad	62	mln	użytkowni-
ków,	zawiera	ponad	20	mln	prac.	Umożliwia	archiwizo-
wanie,	popularyzowanie	dorobku	naukowego,	m.in.	po-
przez	udostępnianie	artykułów,	książek	czy	abstraktów.	
Wszystkie	materiały	zamieszczone	w	portalu	są	indek-
sowane	przez	Google.	Portal	umożliwia	także	wyświe-
tlanie	statystyk	„czytania”	danej	publikacji.	Dodatkowo	
może	służyć	do	budowania	sieci	kontaktów,	wymiany	
publikacji,	badań,	ale	także	monitorowania	ich	oddzia-
ływania.	Wystarczy	założyć	konto	na	stronie	https://
www.academia.edu.

Publons	–	serwis,	który	umożliwia	naukowcom	udo-
stępnianie,	analizowanie	 i	dopuszczanie	recenzji	oraz	
edycji	badań	naukowych.	Służy	również	do	wyszukiwa-
nia	recenzentów.	Z	platformy	korzystają	m.in.	tacy	wy-
dawcy	jak:	Springer	Nature,	Wiley,	Taylor	and	Francis	
Group,	IOP	Publisher,	Wolters	Kluwer,	Royal	Society	of	
Chemistry.	Publons	jest	dostępny	za	darmo	dla	każde-
go	zarejestrowanego	użytkownika:	https://publons.com/

account/register.	Umożliwia	archiwizowanie	napisanych	
recenzji,	pomaga	też	zostać	zauważonym	i	zaproszonym	
przez	edytorów	do	recenzowania	artykułów.	Serwis	Pu-
blons	dostępny	jest	poprzez	platformę	Web	of	Scien-
ce.	Do	serwisu	można	zalogować	się	przy	użyciu	tych	
samych	danych	co	np.	do	EndNote,	czy	Research	ID.

Mendeley	–	narzędzie,	które	pracuje	w	dwóch	zharmo-
nizowanych	ze	sobą	wersjach:	Mendeley	Web	i	Mendeley	
Desktop.	Mendeley	Web	w	wersji	Premium	dostępny	
jest	dla	licencjonowanych	użytkowników	BG	WAT	m.in.	
poprzez	bazę	Scopus.	W	przypadku	Mendeley,	przy	za-
kładaniu	konta	należy	posłużyć	się	adresem	mailowym	
w	domenie	wat.edu.pl.	Jeżeli	użytkownik	ma	utworzo-
ne	indywidualne	konto	w	bazach	Scopus	lub	Science-
Direct,	to	może	te	dane	wykorzystać	do	zalogowania	
się	do	Mendeley	Web.	Użytkownicy	Biblioteki	Głównej	
WAT,	którzy	aktywują	konto,	powinni	być	samoczyn-
nie przypisani	do	grupy Wojskowa Akademia Technicz-
na.	Mendeley	Web	zapewnia	bycie	częścią	społeczności	
naukowej	oraz	tworzenie	grup	zainteresowań	(Groups),	
przechowywanie	danych	w	chmurze	(Library)	oraz	do-
stęp	do	statystyk	(Datasets).	W	profilu	można	również	
dodać	informacje	o	swoich	publikacjach.	Jeżeli	są	one	
indeksowane	w	bazie	Scopus,	to	automatycznie	poja-
wią	się	także	informacje	na	temat	liczby	ich	cytowań,	
a	także	wartość	indeksu	Hirscha	autora	https://www.
mendeley.com.

Infona	–	portal	komunikacji	naukowej	stworzony	przez	
Interdyscyplinarne	Centrum	Modelowania	Matema-
tycznego	i	Komputerowego	UW.	Serwis	dostępny	jest	
na	stronie:	https://www.infona.pl.	Serwis	może	być	
miejscem	prezentowania	rezultatów	prac	badawczych	
oraz	udostępniania	materiałów	edukacyjnych.	Dodat-
kowo	ułatwia	współpracę,	wymianę	wiedzy,	opinii	i	do-
świadczeń	w	środowisku	naukowym,	a	także	wyszu-
kiwanie	specjalistów	z	danej	dziedziny	czy	tworzenie	
grup	roboczych.	

Google Scholar Citation	–	portal,	który	bazuje	
na	danych	z	Google	Scholar.	Usługa	ta	pozwala	auto-
rowi	utworzyć	własny	profil	(Profil autora),	na	którym	
możliwe	 jest	m.in.	śledzenie	cytowań	oraz	wartości	
indeksu	Hirscha.	Wystarczy	wejść	na	stronę	http://
scholar.google.pl.	Dodatkowo,	po	ustawieniu	alertów,	
na	wskazany	adres	mailowy	będą	przychodziły	powia-
domienia	o	każdym	nowym	cytowaniu	publikacji	czy	
o	pojawieniu	się	nowej	pracy	z	obszaru	zainteresowań	
wskazanym	przy	zakładaniu	konta.

Linkedin	–	portal	społecznościowy,	który	służy	bu-
dowaniu	sieci	kontaktów	zawodowo-biznesowych,	do-
stępny	pod	adresem	https://pl.linkedin.com.	Najistotniej-
szym	walorem	tej	sieci	jest	jej	zasięg	społeczny.	Portal	
proponuje	rozmaite	sposoby	na	wyróżnienie	się	z	tłu-
mu,	m.in.	poprzez	możliwość	zamieszczania	na	swoim	
profilu	informacji	o	opublikowaniu	artykułu	dostępnego	
w	sieci,	bądź	udziału	w	projekcie	badawczym.	
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