CITATION CONNECTION
Citation Connection rozszerza dostęp polskich użytkowników do zasobów udostępnianych przez firmę
Thomson Reuters na platformie Web of Science.
W uzupełnieniu do dostępnych już wcześniej baz Web of Science Core Collection i MEDLINE, można
przeszukiwać dodatkowo następujące bazy danych (od 2010 roku):






BIOSIS Citation Index
Current Contents Connect
Data Citation Index
Derwent Innovations Index
Zoological Record.

Dzięki Citation Connection użytkownicy mają także dostęp do dwóch indeksów cytowań książek w bazie Web
of Science Core Collection (od 2010 roku):


Book Citation Index – Science



Book Citation Index – Social Sciences & Humanities.

Wszyscy użytkownicy platformy Web of Science mają także dostęp do dwóch baz regionalnych:


SciELO Citation Index



KCI-Korean Journal Database.

Aby zobaczyć listę dostępnych baz danych, kliknij na strzałkę w pozycji All Databases.
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Kliknięcie na strzałkę pokaże nam te bazy danych na platformie, które są dostępne dzięki Citation Connection, a
także dwie bazy dostępne dla wszystkich użytkowników: SciELO Citation Index i KCI-Korean Journal Database
Poniższa ilustracja przedstawia wszystkie bazy danych na platformie Web of Science. Bazy wchodzące w skład
Citation Connection są zaznaczone na czerwono, a dwie bazy dostępne dla wszystkich użytkowników są
zaznaczone na zielono.

Możemy wybrać jedną z baz danych i przeszukiwać jej zasoby lub możemy pozostać w pozycji All Databases i
jednocześnie przeszukiwać wszystkie bazy na platformie Web of Science.
Jeśli pozostaniemy w pozycji All Databases, to będziemy mieli do dyspozycji krótką listę pól wyszukiwania. Są to
pola wspólne dla wszystkich baz danych.
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Po przeprowadzeniu wyszukiwania z pozycji All databases, mamy możliwość zawężenia listy wyników do
publikacji z określonej bazy danych.
W panelu filtrowania, Refine Results, po lewej stronie kliknij na zakładkę Databases, aby zobaczyć bazy danych
dla uzyskanej listy wyników.

Jeśli z pozycji All Databases wybierzemy jedną z baz danych to pojawią się pola charakterystyczne dla tej bazy
danych i będziemy mogli przeprowadzić bardziej skomplikowane wyszukiwanie. Na przykład w bazie BIOSIS
Citation Index możemy wyszukiwać według pól Taxonomic Data lub Chemical and Biochemical Identifying
Codes, niedostępnych w pozycji All Databases.
Aby sprawdzić dostepne pola wyszukiwania dla interesującej nas bazy danych, przejdź do tej bazy danych z
pozycji All Databses i kliknij na strzałkę przy polu Topic.
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W zależności od wybranej bazy danych, będziemy mieli też dostęp do różnych rodzajów wyszukiwań.
Aby sprawdzić dostepne rodzaje wyszukiwań dla interesującej nas bazy danych, przejdź do tej bazy danych z
pozycji All Databses i kliknij na strzałkę przy Basic Search, czyli wyszukiwaniu podstawowym. Wybierz rodzaj
wyszukiwania z zakładki i kliknij.

Na przykład w bazie Derwent Innovations Index możemy wyszukiwać cytowane patenty (Cited Patent Search).
Przeprowadź wybrane wyszukiwanie wprowadzając informacje w okna wyszukiwania. W każdej bazie danych i
dla każdego rodzaju lub pola wyszukiwania w oknie podane są przyklady kwerend.

4

Dzięki Citation Connection polscy użytkownicy mogą także przeszukiwać indeksy cytowań książek w bazie Web
of Science Core Collection.
W bazie Web of Science Core Collection kliknij na zakładkę More Settings poniżej okna wyszukiwania i
Timespan. Na rozwiniętej liście dostępnych indeksów cytowań będą widoczne dwa dodatkowe indeksy: Book
Citation Index– Science i Book Citation Index– Social Sciences & Humanities.

Przejdź na stronę szkoleń i wsparcia platformy Web of Science, aby obejrzeć krótkie filmy prezentujące obsługę
platformy Web of Science.
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