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Datum: 6. 6. 2016 

Št.: 3-44-2016/02-dso 

 

Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da smo dne 6. 6. 2016 dopolnili portal COBISS/SciMet (http://scimet.izum.si/), 

ki vključuje nove baze podatkov iz Web of Science Core Collection. To pomeni, da se v okviru 

portala upoštevajo citati iz publikacij, ki so indeksirane v naslednjih bazah podatkov: 
 

 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) od leta 1970, 

 Social Sciences Citation Index (SSCI) od leta 1970, 

 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) od leta 1975, 

 Emerging Sources Citation Index (ESCI) od leta 2015, 

 Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) od leta 2011, 

 Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) od 

leta 2011, 

 Book Citation Index – Science (BKCI-S) od leta 2011, 

 Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) od leta 2011,  

 Current Chemical Reactions od leta 2011, ki vključuje strukturne podatke iz Institut 

National de la Propriete Industrielle od leta 1840, 

 Index Chemicus od leta 2011. 
 

V servisu Web of Science (WoS) so tem bazam podatkov dodane še druge baze podatkov. Za 

posamezni članek se izpiše število vseh citatov iz vseh teh baz podatkov skupaj (Times Cited), 

medtem ko se pri pregledu člankov, ki ga citirajo, izpišejo samo članki iz naštetih baz podatkov. 

Neki citat v WoS je lahko v več bazah podatkov, pri ugotavljanju citatov pa se upošteva samo 

enkrat, zato se med skupnim številom citatov v Web of Science Core Collection in seštevkom 

citatov po posameznih bazah podatkov iz te zbirke pojavljajo razlike. Za preverjanje citiranosti v 

servisu WoS priporočamo uporabo funkcije Search. V tem primeru najdemo samo tista dela, za 

katere obstaja v bazah WoS bibliografski zapis. Pri uporabi funkcije Cited Reference Search pa 

najdemo tudi tista dela, ki v teh bazah nimajo bibliografskega zapisa in ne vsebujejo vseh 

potrebnih podatkov za identifikacijo dela in njegovih avtorjev. To so reference na publikacije, ki 

jih WoS ne indeksira in ne upošteva pri izračunu citiranosti in izračunu faktorja vpliva revij.  
 

Za dodatna pojasnila pišite na e-naslov podpora@izum.si ali pokličite klicni center IZUM-a na 

telefonsko številko 02/25 20 333. 
 

Lep pozdrav! 

 

Mag. Gordana Budimir, l.r.  Davor Šoštarič, l.r. 

  Direktor 
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