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ku). Napinamy mięśnie brzucha. Wychylamy się do tyłu,
tak aby utrzymać napięcie mięśni brzucha i wracamy
do postawy wyjściowej. Wychylamy się do przodu, tak
aby utrzymać napięcie mięśni brzucha i wracamy do postawy wyjściowej. Powtarzamy ćwiczenie 10 razy.
Ćwiczenie nr 18
Siedzimy na krześle, stopy oparte o podłoże, plecy
nie opierają się o krzesło. Wykonujemy chopping w siadzie. Powtarzamy 10 razy na każda stronę

BIBLIOTEKA

Mam nadzieję, że zaprezentowane ćwiczenia gimnastyczne pozwolą Państwu zachować równowagę mięśniową, a bóle pleców powinny być ograniczone.

Drapieżni wydawcy, drapieżne czasopisma
Konieczność publikowania wyników swojej działalności naukowej dotyczy wszystkich pracowników
naukowych uczelni. Do tej pory liczba i jakość publikacji poszczególnych pracowników miała wpływ
na ocenę danej jednostki. Jakość publikacji mierzona była jakością czasopisma, a te oceniane były
poprzez pryzmat różnych wskaźników bibliometrycznych. W chwili wejścia w życie Ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tzw. Ustawy 2.0) pracownicy naukowi mają obowiązek „przypisania się” do dyscypliny naukowej
(do 30 listopada). Reprezentowanie danej dyscypliny jest między innymi związane z publikowaniem
artykułów z zakresu wybranej dyscypliny.

Andrzej Kozłowski
andrzej.kozlowski70@interia.pl

To jedno wydarzenie stało się motorem napędowym wszystkich zdarzeń rozgrywających się w książce.
Niepozorna sytuacja zmieniła życie Marlene, jej męża –

Herr Wegenera, Simona Kellera i tajemniczej postaci
znanej jako Zaufany Człowiek, powiązanej z organizacją
przestępczą o nazwie – STANAG 3910. Czy niewielkie przedmioty, które zabrała Marlene niosą ze sobą
tyle zła, jak pisano o nich w baśniach Braci Grimm?
Jak na swój gatunek, Awionika… posiada kompozycję zamkniętą. Po przeczytaniu książki mogę stwierdzić, że takie działanie autora miało bardzo ogromne
znaczenie dla wyjaśnienia całej sceny końcowej, która
mnie wydaje się dość enigmatyczna i pokazuje, że świat
(oraz życie) zatacza pewne koło. Prosty język i ujmujące cytaty z Biblii nadają charakter mistycyzmu, bez
którego ta pozycja byłaby tylko zwykłym thrillerem,
jakich wiele. Akacja rozgrywa się na pięknych górskich
terenach, które są niemal „namalowane” przez autora,
abyśmy razem z nim mogli podziwiać cud stworzenia
i poczuć, jakbyśmy byli na miejscu, tuż obok bohaterów i razem z nimi przeżywać wszystkie wydarzenia,
jakie miały miejsce w powieści.
Książka Zbigniewa Polaka i Andrzeja Rypulaka
jest niewyobrażalną kopalnią emocji. Pokazuje czytelnikowi możliwość zmian w osobie pod wpływem
różnych doświadczeń. Człowiek staje się zwierzęciem, które myśli jedynie o przetrwaniu w obliczu
zagrożenia. Autorzy wymagają od czytelnika większego zastanowienia się nad niektórymi sprawami,
takimi jak rodzina, miłość i sposób deszyfracji danych. Postępowanie bohaterów, którzy są tak dynamiczni i zmieniają się niemal z każdą kolejną stroną, jest okraszone pięknym górskim krajobrazem,
który od samego początku chwyta za serce. W tym
przypadku natura wpływa na bohaterów i ich postępowanie. To niesamowita opowieść o potędze
siły, miłości, ale i układach wskaźników (logometr).
Na różnych portalach czytelniczych można znaleźć informacje, że jest to thriller, sensacja bądź kryminał. Nie zgodzę się z tym! W moim odczuciu jest
to psychologiczne studium z elementami thrillera.
Co więcej, w niektórych momentach można dojrzeć
w niej cechy powieści obyczajowej. Nie wyobrażam
sobie, że mogłabym przejść obojętnie obok tej książki. Awionika, przyrządy i systemy pomiarowe to już jest
nowy poziom współczesnego thrillera, który wpływa
na odbiorcę, łapie za serce i nie puści nawet gdy już
skończysz czytać i odłożysz na półkę. Z całą pewnością będę wracać do jej fragmentów, bo warto
spojrzeć na pewne zachowania z innej perspektywy,
w słoneczny dzień.
Monika Wrona
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Fot.  https://library.missouri.edu/news/resources-and-services/protect-yourself-and-your-research-from-predatory-journal-publishers

Awionika, przyrządy i systemy
pomiarowe opowiada historię młodej Marlene, która –
chcąc uciec od swoich błędów
metodycznych – zostawia
dom, rodzinę i znajduje spokój z dala od męża, który był
człowiekiem niebezpiecznym
i zajmującym się charakterystyką
przykładowych radiostacji pokładowych. Planując ucieczkę, kobieta zamierzała zabrać obiekty
punktowe, przestrzenne i powierzchniowe, które
otworzyłyby przed nią niejedne drzwi do lepszego
życia. Jednak, mimo tak doskonałego planu, musiało zdarzyć się coś nieoczekiwanego.

Fot.  Archiwum prywatne
Fot.  

Z przymrużeniem… pióra – lotnictwo

Po wejściu w życie Ustawy 2.0. ewaluowane będą dyscypliny, a nie wydziały (jak do tej pory). W związku z tym
wybór „odpowiedniego” czasopisma do publikowania wyników badań nadal jest bardzo istotny. Stąd pomysł autorów
artykułu na przypomnienie tematu predatory journals and
publishers, tym bardziej, że we wrześniu 2018 r. na stronach
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego opublikowany
został list dyrektora Narodowego Centrum Nauki, prof. dr.
hab. Zbigniewa Błockiego, w sprawie drapieżnych czasopism
oraz wydawców. List skierowany jest przede wszystkim do
„młodych naukowców, doktorantów i postdoków”, z prośbą
o zwracanie szczególnej uwagi na zjawisko predatory journals
and publishers w sieci.
Narodowe Centrum Nauki podkreśla, że w momencie,
kiedy artykuł (sfinansowany ze środków NCN) zostanie opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów
oceny eksperckiej, podjęte zostaną kroki wykluczenia tej publikacji z raportu pracy i w konsekwencji zwrotu kosztów
poniesionych na jej opublikowanie.
Kwestia drapieżnych czasopism oraz wydawców w środowisku naukowym nie jest nowym zjawiskiem – tematyka
ta jest poruszana i komentowana już od kilku lat. Jak ustrzec
się przed nimi? Niestety nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Można jednak, a nawet trzeba, przy próbie
wyboru czasopisma zwracać uwagę na kilka kwestii, które
zostaną omówione w tym artukule.
Sprawę drapieżnych czasopism oraz wydawców nagłośnił,
na łamach prowadzonego bloga „ScholarlyOA”, Jeffrey Beall,
bibliotekarz z University of Colorado w Denver. Upublicznił
listę „nieuczciwych” wydawców, która przestała być aktualizowana w 2017 r. Archiwalną listę można jeszcze odnaleźć
pod adresem https://beallslist.weebly.com/
Czym są drapieżne czasopisma? W literaturze przedmiotu predatory journals to (najogólniej rzecz ujmując) „pseudonaukowe”czasopisma, które nie przestrzegają standardów
etyki publikacyjnej. Zazwyczaj publikują artykuły odpłatnie,
w ramach polityki otwartego dostępu (open access policy),
w tzw. złotym otwartym dostępie (gold open access). Redakcje drapieżnych czasopism żerują na tym, że zasady otwartego dostępu są wdrażane przez uczelnie, a także instytucje
finansujące badania naukowe, które dodatkowo zachęcają
do realizowania jednego z głównych punktów otwartej nauki, a mianowicie do wydawania czasopism w trybie otwartego dostępu. Publikowanie w otwartym dostępie zwiększa
grono potencjalnych odbiorów, a co za tym idzie – liczbę
ewentualnych cytowań. Wielu autorów, mających dobre inGŁOS AKADEMICKI 11–12/2018

tencje i zachęconych do opublikowania artykułu
w prestiżowym czasopiśmie, wpada w szpony
drapieżnych wydawców.
Co dodatkowo może budzić niepokój w momencie wyboru czasopisma? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na dane dotyczące składu samej redakcji czasopisma
oraz informacji na temat zasad opublikowania artykułu w tym
periodyku. Zazwyczaj brakuje informacji na temat składu redakcji (lub jest on bardzo okrojony), danych kontaktowych
(siedziba, adres), zasad recenzowania artykułu czy chociażby
przejrzystych informacji na temat wysokości opłat za opublikowanie artykułu. Drapieżni wydawcy w zasadzie przyjmują
wszystkie nadesłane artykuły, publikując je w bardzo krótkim
czasie. Niestety wiąże się to zwykle z wysokimi kosztami,
które musi ponieść autor publikacji. To zazwyczaj drapieżni
wydawcy zgłaszają się do autorów z propozycją opublikowania ich artykułu, a nie odwrotnie. W takim przypadku trzeba
być bardzo ostrożnym. Należy zwrócić uwagę na stronę internetową takiego wydawcy, która ma na ogół mnósto niedociągnięć, np. nadmiar reklam, brak danych kontaktowych
(dostępny wyłacznie formularz kontaktowy).
Kolejnym sygnałem, który może budzić wątpliwości jest
fakt, że drapieżne czasopisma z reguły nie są poświęcone konkretnej dziedzinie naukowej, a określają się mianem multidyscyplinarnych. Oczywiście nie można dyskredytować czasopism o charakterze multidyscyplinarnym, ale warto zwrócić
uwagę na to, czy drapieżny wydawca nie łączy kilku dziedzin,
które zazwyczaj nie powinny występować razem. Warto
także przejrzeć artykuły opublikowane wcześniej. Jeżeli ich
tematyka rzeczywiście jest bardzo szeroka (rozbieżna), należy się nad tym zastanowić, bo jeżeli coś jest o wszystkim,
to jest o niczym. Być może jest to truizm, ale niestety często
się sprawdza. Tytuły czasopism drapieżnych są bardzo zbliżone
do tytułów prestiżowych czasopism, znajdujących się w renomowanych bazach indeksujących. Różnią się one czasem
tylko jednym wyrazem (dodawane są określenia typu International, World itp.). Dodatkowo drapieżni wydawcy nie używają
standardów identyfikujących czasopismo (ISSN) lub publikację (DOI). To samo dotyczy wskaźników typu Impact Factor,
przy których w tego typu wydawnictwach często pojawia
się zapis IF*. Ma to na celu zasugerowanie, że czasopismo
indeksowane jest w bazie Journal Citation Reports (JCR)
tworzonej przez firmę Clarivate Analytics, a więc – w konsekwencji – celowe wprowadzenie autora w błąd.
W momencie pojawienia się najmniejszych wątpliwości
przy próbie wyboru czasopisma, pracownicy Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki Głownej WAT służą Państwu
pomocą. Sprawdzą, czy czasopismo pochodzi od wiarygodnego wydawcy, czy zamieszczone wskaźniki bibliometryczne
mają swoje źródło w renomowanych bazach. Zapraszamy!
Mariola Nawrocka
Iwona Piwońska
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