Spoštovani!
ponudnik Clarivate Analytics nas je obvestil o brezplačnih izobraževalnih vsebinah, ki jih bodo izvedli
v februarju. 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 februar:
1. Naslov: Build up your bibliographies and cite correctly first time (Izgradite svojo
bibliografijo in citirajte pravilno že v prvem poskusu)
Torek, 11. februar 2020, ob 11. uri

Poiščite pravo revijo za svojo objavo z orodjem Manuscript Matcher. Naučili se
bomo, kako shranjevati najdene reference, kako jih urediti, deliti in nato uporabiti v
svojem članku ter kako prihraniti čas in pravilno citirati.
Povezava za prijavo

2. Naslov: Get smarter with intelligent metrics for intelligent analysis (Modra uporaba
inteligentne metrike za pametno analizo podatkov)
Sreda, 19. februar 2020, ob 11. uri
Evalvacija raziskovalnega dela se vse pogosteje izvaja ob uporabi bibliometrične
metodologije in analize citiranosti. Naučili se bomo, na kakšen način InCites podpira
obširen razred naprednih bibliometričnih kazalcev.
Povezava za prijavo

3. Naslov: Top tips on saving and exporting your findings in Web of Science (Napotki za
shranjevanje in izvoz svojih ugotovitev v Web of Science)
Četrtek, 20. februar 2020, ob 11. uri
Spoznali bomo različna orodja, s katerimi lahko shranimo rezultate iskanja in
izvozimo podatke iz Web of Science v različnih formatih.
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!

