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Publons – platforma autorów i recenzentów
W kwietniu br. nastąpiła automatyczna integracja profili oznaczonych jako publiczne w ResearcherID z Publons. Od 15.04.2019 roku wszystkie
dotychczasowe łącza prowadzące do profilu ResearcherID będą automatycznie przekierowywały do platformy Publons. W założeniu Clarivate
Analytics połączenie ResearcherID oraz Publons
ma ułatwić rejestrowanie oraz śledzenie aktywności publikacyjnej i historii recenzowania artykułów
przez poszczególnych naukowców.
Publons to platforma umożliwiająca naukowcom omawianie oraz udostępnianie recenzji, a także edycję dorobku i badań naukowych. Publons pozwala archiwizować
napisane recenzje, ale także zostać znalezionym i zaproszonym przez wydawców do recenzowania artykułów.
Obecnie z serwisu korzysta ponad 250 000 recenzentów, w tym ponad 900 z Polski. Publons służy również
do wyszukiwania potencjalnych ekspertów, czy też recenzentów, przez wydawców.
Z platformy korzystają m.in. tacy wydawcy jak Springer
Nature, Wiley, Taylor and Francis Group, IOP Publisher,
Wolters Kluwer, Royal Society of Chemistry. Jest ona
udostępniana bezpłatnie każdemu zarejestrowanemu
użytkownikowi. Dodatkową zaletą Publons jest możliwość jego synchronizacji z ORCID, dzięki czemu przygotowane recenzje są widoczne również w tym serwisie.

rów. Zachęcamy wszystkich pracowników naukowych
do założenia profilu na platformie Publons i uzupełnienia go o swoje publikacje oraz dokonane recenzje – jest
on prosty i bardzo intuicyjny, zbliżony w swym wyglądzie do innych tego typu profili naukowców. Wystarczy
krok po kroku uzupełnić poszczególne zakładki o brakujące informacje, aby cieszyć się funkcjonalnością platformy i obiektywnie ocenić jej użyteczność. Publikacje
można importować z Web of Science, ORCID lub menedżera bibliografii (np. EndNote lub Mendeley). Jeżeli
chodzi o dodawanie recenzji, to należy pamiętać, że Publons działa w zgodności z zasadami recenzji czasopism
i ujawnia informacje o recenzowanych artykułach, które
są dozwolone przez wydawcę i recenzenta.
Dla zobrazowania profilu autora na platfromie Publons
zaprezentujemy publiczny profil Elisabeth M. Bik

Publons został założony w 2012 roku przez Andrew Prestona i Daniela Johnstona. Początkowo zadaniem platformy było wyłącznie udostępnianie informacji na temat
recenzji. W 2017 roku Wydawnictwo Publons zostało zakupione przez Clarivate Analytics, właściciela bazy Web
of Science, co daje użytkownikom Biblioteki Głównej
WAT posiadającym aktywne konto biblioteczne możliwość korzystania z serwisu Publons również poprzez
bazę Web of Science. Ujednolicone logowanie umożliwia
korzystanie z narzędzi typu EndNote, Journal Ctation
Report, InCites czy Publons przy użyciu tego samego,
jednego, loginu oraz hasła.
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Polecamy także bezpłatny internetowy kurs dla recenzentów. The Publons Academy to kurs, który został
opracowany przez światowej sławy naukowców, z myślą
o przyszłych recenzentach. Kurs składa się z 10 modułów, podczas których naukowcy będą mogli doskonalić
umiejetność pisania recenzji. Więcej informacji oraz zapisy znajdziecie Państwo na stronie internetowej kursu
(https://publons.com/community/academy).
Mariola Nawrocka
Iwona Piwońska

20 lat Polski w NATO
North Atlantic Treaty Organization (NATO) – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego jednocząca państwa Ameryki Północnej i Europy. Cele
Sojuszu można podzielić na dwie grupy: wojskowe i niewojskowe. Cele wojskowe to: wspólne
działanie państw członkowskich w służbie bezpieczeństwa i pokoju, stabilizacja sytuacji politycznej
w regionach zagrożonych konfliktami i zapewnienie
bezpieczeństwa państwom członkowskim. Cele
niewojskowe to: zachowanie wolności, wspólnego dziedzictwa i cywilizacji narodów państw
członkowskich oraz rozwiązywanie konfliktów
gospodarczych.
Przemiany demokratyczne 1989 roku pozwoliły Polsce
na samodzielne zdefiniowanie własnej polityki bezpieczeństwa. Po rozwiązaniu Układu Warszawskiego (w 1991
roku) Polska rozpoczęła czynne działania dyplomatyczne
zmierzające do uzyskania członkostwa w NATO. Wymagało to jednak spełnienia warunków stawianych przez
Sojusz dotyczących modernizacji armii oraz zapewnienia
cywilnej kontroli nad nią, przejścia na nowy system łączności i nowe sposoby dowodzenia oraz wdrożenia zmian
organizacyjnych na wzór zachodni. Wszystkie te zmiany

Założeniem Clarivate Analytics jest stworzenie miejsca,
w którym znajdowałyby się wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania naukowca jako autora, recenzenta
czy redaktora, w którym znajdą się wszystkie informacje
na temat liczby publikacji, liczby cytowań, indeksu Hirscha
oraz liczby uznanych recenzji. Do tego jednak potrzebne
jest współdziałanie naukowców, recenzentów i redakto38

Obecnie (stan na dzień 23.04.2019 roku) w Polsce zarejestrownych jest około 30 000 recenzentów, w tym
21 z Wojskowej Akademii Technicznej.
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miały pomóc w osiągnięciu kompatybilności polskich sił
zbrojnych z armiami zachodu. Następnym krokiem w drodze do NATO było przystąpienie (2 lutego 1994 roku)
do programu „Partnerstwo dla Pokoju”, który był formą
sprawdzianu i wiązał się ze ścisłą współpracą z NATO
w zakresie planowania obronnego, wspólnych ćwiczeń
i manewrów oraz uczestnictwa w misjach pokojowych
NATO. Program umożliwił także wymianę na dużą skalę
oficerów i żołnierzy z obydwu stron.
Wszystkie działania wojskowe i dyplomatyczne Polski
spowodowały spełnienie wstępnych wymagań Sojuszu
i w lipcu 1997 roku Polska została zaproszona do negocjacji na temat uzyskania członkostwa w NATO. Po ich
zakończeniu umowa międzynarodowa o wstąpieniu Polski do NATO została ratyfikowana przez parlamenty
16 państw członkowskich, a następnie ratyfikował ją polski Sejm. Po dwóch kolejnych latach zabiegania o akces
w NATO (w styczniu 1999 roku) sekretarz generalny
NATO Javier Solana wystosował oficjalne zaproszenie
do członkostwa w Sojuszu. W marcu 1999 roku, w miejscowości Independence w USA, minister spraw zagranicznych RP Bronisław Geremek przekazał na ręce sekretarza
stanu USA akt przystąpienia Polski do Traktatu PółnocSPIS TREŚCI
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Wejście do NATO Polski, Węgier i Czech 1999, podpisywanie Traktatu przez Bronisława Geremka.
Od lewej: Madeleine Albright (amerykańska Sekretarz Stanu), Jan Kavan (minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej), Janos Martonyi (minister spraw zagranicznych Węgier), Bronisław Geremek (minister spraw zagranicznych Polski)

Od momentu dołączenia Polski do NATO na obszarze
naszego kraju uruchomiono następujące struktury sojusznicze:
• MNC NE (Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód
w Szczecinie) – 1999;
• JFTC (Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO
w Bydgoszczy) – 2004;
• 3NSB (3 Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy) –
2010;
• MP COE (Centrum Eksperckie Policji Wojskowej
NATO w Bydgoszczy) – 2013;
• NFIU (Jednostka Integracji Sił NATO w Bydgoszczy) – 2015;
• CI COE (Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO
w Krakowie) – 2017;
• MND NE (Wielonarodowa Dywizja Północ-Wschód
w Elblągu) – 20172 .
Biblioteka Główna WAT, włączając się w obchody 20-lecia Polski w strukturach NATO, przygotowała wystawy
1

Polska droga do NATO, (on-line), https://www.msz.gov.pl/pl/
polityka_zagraniczna/szczyt_nato_2016/polska_w_nato/polska_droga_do_nato [dostęp 24.04.2019].

2

20 lat Polski w NATO, (on-line), https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/20-lat-polski-w-nato2 [dostęp 24.04.2019].
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dotyczące zarówno jubileuszu z okazji 20 lat obecności
Polski w NATO, jak również z okazji 70. rocznicy powstania NATO.
Wystawa pt. „70 lat NATO: 1949–2019” przedstawia
w skrócie historię powstania NATO, a także krótkie charakterystyki państw założycielskich oraz państw przyjętych w latach 1954–1999 oraz 2004–2017.
Wystawa pt. „20 lat Polski w NATO. Misje i Operacje
Polaków w ramach NATO”, przedstawia wybrane misje
i operacje Polaków, m.in.: w Afganistanie, Iraku, Bośni
i Hercegowinie, Macedonii oraz Kosowie, na przestrzeni dwóch dekad aktywności Polski w ramach NATO.
Netografia:
• Polska droga do NATO, https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/szczyt_nato_2016/polska_w_nato/
polska_droga_do_nato [dostęp 25.04.2019].
• Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, http://www.
wosna5.pl/polska_w_nato [dostęp 25.04.2019].
• NATO: sojusz bezpieczeństwa Polski [Nieskończenie Niepodległa], https://histmag.org/NATOsojusz-bezpieczenstwa-Polski-NieskonczenieNiepodlegla-17825/2 [dostęp 25.04.2019].
• 20 lat Polski w NATO, https://www.gov.pl/web/
obrona-narodowa/20-lat-polski-w-nato2 [dostęp
25.04.2019].
Mariola Nawrocka
Iwona Piwońska
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Fot.  źródło: msz.gov.pl

noatlantyckiego. Z tą chwilą Polska stała się formalnie
stroną Traktatu Waszyngtońskiego i członkiem NATO1.
12 marca 1999 roku, wraz z Polską, do NATO wstąpiły
także Czechy i Węgry, jako pierwsze kraje z dawnego
bloku wschodniego.
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