Spoštovani!
ponudnik Clarivate Analytics nas je obvestil o brezplačnih izobraževalnih vsebinah, ki jih bodo izvedli
v januarju. Ker menimo, da bi lahko bile zanimive tudi za slovensko raziskovalno okolje, vam
posredujemo prevedeno obvestilo ponudnika.

Vabljeni na našo serijo spletnih seminarjev Research. Smarter.
Pridružite se našim strokovnjakom na brezplačnih predavanjih z bistvenimi namigi in smernicami, ki
vam bodo pomagali na vsaki stopnji vašega raziskovalnega potovanja.
Teme za januar:
1. Naslov: Access full-text and visualize your institutions’ subscription usage (Dostop
do celotnih besedil in prikaz uporabe naročnin vaših institucij)
Ponedeljek, 13. januar 2020, ob 11. uri
Poglejte, kako vaši uporabniki uporabljajo vaše naročnine revije po založnikih in do kakšnih
vrst prispevkov dostopajo. Prikazali bomo izbor najpomembnejših značilnosti, ki jih ponuja
vtičnik Kopernio, in na kratko prikazali pregledno ploščo Web of Science Kopernio.

Povezava za prijavo
2. Naslov: Take control of your online research identity in Web of Science (Pridobite
nadzor nad vašo online identiteto na področju raziskav pri Web of Science)
Torek, 21. januar 2020, ob 11. uri
Ste objavljali na področju raziskav? Verjetno imate evidenco vaših prispevkov v Web of
Science. Prikazali bomo, kako lahko ocenite in urejate evidenco vaših prispevkov iz vašega
profila Publons, da bi tako zmanjšali nejasnosti in zagotovili natančnejšo predstavitev vašega
dela in vaš vpliv.
Povezava za prijavo
3. Naslov: Selecting journals for the Emerging Sources Citation Index (Izbira revij za
bazo podatkov Emerging Sources Citation Index)
Ponedeljek, 27 januar 2020, ob 12. uri
Predstavljenih bo 28 kriterijev, na osnovi katerih naša interna uredniška skupina izbira revije
za osrednjo zbirko Web of Science, vključno s 24 kriteriji, povezanimi s kakovostjo, ki se
uporabljajo za ESCI in ki temeljijo na uredniški doslednosti in najboljših praksah na nivoju
revije.
Povezava za prijavo

Institut informacijskih znanosti (IZUM) je nosilec konzorcijskega dogovora za dostop do
informacijskega servisa Web of Science Citation Conection. Več informacij o konzorciju je na
voljo na spletnem naslovu https://www.cobiss.si/baze/wos.htm.
Za vsa morebitna dodatna pojasnila ali vprašanja v zvezi s tem sporočilom pišite na e-naslov
podpora@izum.si ali pokličite klicni center IZUM-a na telefonsko številko 02/25 20 333.
To sporočilo ste prejeli kot kontaktna oseba knjižnice članice konzorcija Web of Science ali kot
raziskovalec, ki si je v svojem profilu SICRIS označil možnost prejemanja obvestil.
Lep pozdrav!

