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Notatki własne:



Art. & Humanities Citation Index (A&HCI) - baza bibliograficzno-abstraktowa 

- nauki społeczne i humanistyczne Conference Proceedings Citation Index-
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bibliometrycznych, wydawanych przez firmę Thomson Reuters obejmujący:

Science Citation Index Expanded (SCI-Ex lub SCIE)  

Baza bibliograficzno-abstraktowa utworzona w oparciu o 5700 światowych

czasopism o tematyce naukowo-technicznej, uwzględniającej ponad 160 

dyscyplin naukowych, takich jak m.in. : rolnictwo, biologia, chemia, 

informatyka, fizyka, matematyka, medycyna. Szczególną i unikalną cechą

bazy SCI Expanded jest indeksowanie według cytowań bibliograficznych

i połączenie rekordów za pomocą wspólnych dla nich cytowań. 

Web of Science : 

- Science Citation Index Expanded (SCIE lub SCI-Ex),

- Social Sciences Citation Index (SSCI),

- Art & Humanities Citation Index (A&HCI),

oraz bazy Conference Proceedings Citation Index:

- Conference Proceedings Citation Index Science (CPCI-S), 

- Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities 

(CPCI-SSH) i pochodne bazy bibliometryczne Journal Citation Reports. 

                                   -  pakiet anglojęzycznych baz abstraktowo-Web of Knowledge

Social Sciences Citation Index (SSCI) - baza bibliograficzno-abstraktowa

utworzona w oparciu o 1725 światowych czasopism z zakresu nauk 

społecznych, uwzględniająca ponad 50 dyscyplin naukowych, takich jak, 

m.in. : ekonomia, historia, filozofia, prawo, politologia, polityka społeczna, 

socjologia. 

Scopus - wielodziedzinowa baza danych  wydawnictwa  Elsevier.

Zawiera opisy bibliograficzne  oraz  abstrakty artykułów z  czasopism

naukowych, materiałów konferencyjnych, publikacji handlowych i serii

książkowych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych

oraz społecznych.  Umożliwia przeszukiwanie ponad 19 500

recenzowanych czasopism naukowych wydawanych przez około

5.000 wydawców z całego świata. Scopus posiada funkcję analizy

cytowań, funkcję wyliczania indeksu h (Hirscha) oraz narzędzia do

 

   

porównywania czasopism (Journal Analyzer).

Wirtualna Biblioteka Nauki - to program realizowany ze środków 

MNiSW.  Zapewnia  powszechny bezpłatny dostęp do  najważniejszych 

publikacji naukowych na świecie. Zasoby WBN: 

- -  Elsevier  
- Wiley-Blacwell  
- Nature  
- Web of Knowledge   
- Springer  
- EBSCO  
- Science  
- Scopus

utworzona w oparciu o 1140 światowych czasopism z zakresu nauk

humanistycznych, uwzględniająca dyscypliny naukowe takie jak, m.in.: 

architektura, lingwistyka, filologia, literatura, religioznawstwo, sztuka,

teatrologia. 

Conference Proceedings Citation Index : baza dostępna za pośrednictwem

sieci Web of Science, umożliwia dostęp do opublikowanej literatury 

z najbardziej znaczących konferencji, sympozjów, seminariów i warsztatów 

na całym świecie.  Zasób obejmuje: 

- nauki ścisłe Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S), 

 

Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje  bibliograficzne 

oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master    

Journal List (tzw. lista filadelfijska).  Obejmuje ona ponad 10.000 czasopism, 

- Social Science & Humanities (CPCI-SSH).

 SCIE - > czasopisma od 1900 roku z nauk ścisłych, 

SSCI - >       czasopisma od 1956 roku z nauk społecznych, 

AHCI - >       czasopisma od 1975 roku z nauk humanistycznych. 

w tym dla: 

 

Journal Citation Reports (JCR)  - to ranking cytowalności 

czasopism, umożliwia ocenę danego czasopisma w oparciu o zawarte 

w bazie współczynniki, głównie o wskaźnik IMPACT FACTOR (IF). 

Bazy  są dostępne w ramach 

Dostęp obejmuje platformę Web of Science na serwerze ICM

 (bazy SCI-Ex, SSCI i A&HCI)

http://zatoka.icm.edu.pl/sci/ 

 lub dostęp on-line do platformy Web of Knowledge  

(w tym także bazy JCR i CPCI) na serwerze wydawcy.

Wirtualnej Biblioteki Nauki. 

http://wbn.edu.pl/
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