Spoštovani!
ponudnik Clarivate Analytics nas je obvestil o brezplačnih izobraževalnih vsebinah, ki jih bodo izvedli
v marcu. 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 marec:
1. Explore the integration of Web of Science Core Collection and Derwent Innovations Index
(Spoznajte integracijo zbirke Web of Science Core Collection in platforme Derwent
Innovations Index)
Četrtek, 19. marec 2020, ob 11. uri
Na tem dogodku vam bodo naši strokovnjaki prikazali, kako platforma Derwent Innovations
Index (DII) omogoča hitro in natančno iskanje patentov ter izvajanje iskanja patentov in
citatov o različnih vrstah inženirskih inovacij. Poleg tega boste lahko spoznali integracijo med
zbirko Web of Science Core Collection in platformo Derwent Innovations Index – nova
izkušnja za raziskovalce, ki združuje raziskovalne naloge in patente.
Povezava za prijavo

2. Naslov: Get the insights you need on the Coronaviruses (Kaj morate vedeti o
koronavirusih?)
Četrtek, 26. marec 2020, ob 11. uri
Ali je možno slediti zgodovini koronavirusov z navigacijo po citatih? Kateri je najboljši način
iskanja po tej temi? Katere revije naj berem in kje naj objavljam? Kako lahko organiziram
svoje rezultate in poiščem prave financerje? V tem webinarju bomo poudarili nekaj orodij, ki
so na voljo raziskovalcem pri odkrivanju in popolnem razumevanju določene teme
raziskovanja.
Povezava za prijavo
3. Naslov: Identify top-performing research with Essential Science Indicators (ESI)
(Prepoznavanje najboljše raziskave z orodjem Essential Science Indicators (ESI))
Petek, 27. marec 2020, ob 11:30 uri
Essential Science Indicators (ESI) je analitično orodje, ki vam pomaga pri prepoznavanju
najboljše raziskave v zbirki Web of Science Core Collection. Odkrijte, kako orodje Essential
Science Indicators nudi poglobljeno znanje o analizi in merjenju raziskovalne uspešnosti,

prepoznavanju pomembnih trendov, ocenjevanju najboljših raziskovalcev in ocenjevanju
potencialnih delodajalcev ter sodelavcev. Poleg tega boste lahko izvedeli več o Research
Fronts, edinstvenem orodju za analizo socitatov.
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!

