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Сажетак презентацијеСажетак презентације

 (број прегледа и преузимања и сл.).индикатори
 Google Scholar. Најзад, биће поменути и данас све

присутнији алтметријски 
је што као

 листи. Говориће се и о другим цитатним индексима попут Скопуса и Српског цитатног
индекса, и о изворима 
SCI

том приликом могу искрснути. На основу резултата из цитатних индекса, Thomson Reuters
издаје базу Journal Citation Reports која садржи SCI, односно SSCI листе. Биће приказано
онлајн издање овог извора са нарочитим нагласком на часописима који су суспендовани
или скинути са листе. Указаће се на критеријуме евалуације које објављује Thomson
Reuters за часописе који желе да буду реферисани у бази, али и за оне који се већ налазе на

a

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду и Библиотека Матице српске
у Новом Саду су референтне установе у земљи које израђују прегледе цитираности радова
аутора и издају потврде о броју цитата. Цитираност се ради на захтев корисника и на
основу цитатних индекса обухваћених базом Web of Science чији је издавач Thomson
Reuters. Поред броја цитата, у последње време корисници све чешће траже и Хиршов
индекс који се у Библиотеци такође израчунава на основу овe базе. У излагању ће бити
предочена методологија израде прегледа цитираних радова и биће истакнутa питања кој

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду и Библиотека Матице српске
у Новом Саду су референтне установе у земљи које израђују прегледе цитираности радова
аутора и издају потврде о броју цитата. Цитираност се ради на захтев корисника и на
основу цитатних индекса обухваћених базом Web of Science чији је издавач Thomson
Reuters. Поред броја цитата, у последње време корисници све чешће траже и Хиршов
индекс који се у Библиотеци такође израчунава на основу овe базе. У излагању ће бити
предочена методологија израде прегледа цитираних радова и биће истакнутa питања којa
том приликом могу искрснути. На основу резултата из цитатних индекса, Thomson Reuters
издаје базу Journal Citation Reports која садржи SCI, односно SSCI листе. Биће приказано
онлајн издање овог извора са нарочитим нагласком на часописима који су суспендовани
или скинути са листе. Указаће се на критеријуме евалуације које објављује Thomson
Reuters за часописе који желе да буду реферисани у бази, али и за оне који се већ налазе на
SCI листи. Говориће се и о другим цитатним индексима попут Скопуса и Српског цитатног
индекса, и о изворима као што је Google Scholar. Најзад, биће поменути и данас све
присутнији алтметријски индикатори (број прегледа и преузимања и сл.).


