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Каква информация се търси най-често в Web of Science?
-
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публикации на даден автор и институция в реномирани списания
цитирания на даден автор или институция в тези списания
Impact Factor на списания
IF (2013) = Съотношение между общия брой цитирания през 2013 г. на статии, публикувани през
2011 и 2012 и общия брой публикации през 2011 и 1012 г.
материали от научни форуми
патентна информация

1. Справка за публикации и цитирания на даден автор
В полетата за търсене се изписват имената на автора, като от падащото меню се избира Author. Когато
едно име се отнася за различни учени, търсенето по автор може да се комбинира с уточняващи ключови
думи. Това става с добавяне на ново поле (Add Another Field) и избиране на опция за търсене – напр.
Address и в полето – Varna или Medical University of Varna. В този случай се визуализират само
автори от Варна/МУ-Варна, които са с указаното име.

име и инициали на автора

добавяне на поле

времеви обхват

Разглеждане на резултатите
Публикациите на въведения автор се визуализират в списък, който може да бъде сортиран по различни
критерии. Към всяка публикация се извежда информация за брой на цитирания (Times cited), които
могат да бъдат разгледани, принтирани, изпратени по ел. поща и съхранени.

цитирания

публикации

При активиране на линка за броя на цитиранията, се отваря списък, съдържащ списък на цитиращите
статии:

Друга възможност да се разгледат цитиранията на конкретна статия и да се направи карта на
цитиранията е да се активира линка в заглавието на статията. В дясната част на екрана се визуализира
най-новото цитиране, а към останалите има линк. Могат да се разгледат сродни статии.

Справка за издирване на Impact factor
Осъществява се в базата данни Journal Citation Reports.

Има няколко възможности за достигане до фактора на влияние на конкретното списание - по година, по
дисциплинарна категория, по конкретно заглавие.

по година

по дисциплина

по заглавие

Налице е и пълен списък на всички заглавия по години, подредени азбучно и съдържащ различни
наукометрични данни (напр. петгодишен IF, който дава по-реална представа за цитируемостта на
списанието)

