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Ką sužinosite šioje paskaitoje 

• Žinosite, ko ieškoti SciVerse Scopus ir ScienceDirect duomenų bazėse 

• Kodėl verta paiešką atlikti duomenų bazėse 

• Sugebėsite efektyviai ieškoti informacijos  

– Pagal temą (literatūros apžvalga) 

– Pagal autorių ir instituciją 

– Cituojamų publikacijų paieška 

• Gebėsite palyginti mokslo leidinius ir pasirinkti tuos, kuriuose publikuoti 

savo mokslinius darbus 

• Žinosite, kaip pateikti leidinius indeksavimui Scopus 

• Kodėl verta užsiregistruoti SciVerse platformoje 

 

 

 



Planas 
I. SciVerse platforma: 

- SciVerse Hub 

- Aplikacijos  

- SciencDirect 

- Scopus 

 

II.SciVerse Scopus 

– Ištekliai   

– Institucijų profiliai 

– Autorių profiliai 

– Citavimų sekimas 

– Mokslo leidinių kokybės analizė 

 

 

 

 



Kas yra SciVerse?  

http://www.sciverse.com    

Jungtinė paieškos platforma  leidžianti atlikti paiešką visuose 

Elzevyrų produktuose ScienceDirect ir Scopus,  

o taip pat kitų kūrėjų sukurtose duomenų bazėse. 

http://www.sciverse.com/
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Registracija ir prisijungimas 



Kodėl verta užsiregistruoti? 

• Galima pridėti/ pašalinti aplikacjias 

• Gauti perspėjimus (informuoti apie naujus šaltinius) 

• Gauti RSS naujienas 

• Išsaugoti atliktų paieškų istoriją ir surastus rezultatus 

• Pasirinkti patinkančius leidinius iš SD 

• Informuoti  dėl DB esančių klaidų 

• Nutolęs prisijungimas prie DB (pasikonsultuoti su bibliotekos 

darbuotojais) 

 

 

Vieninga registracija prie visų SciVerse produktų 

 

 

 



 



 



Kas yra ScienceDirect? 

 

 

 

 

 

 

• 2500 aukštai vertinamų recenzuojamų mokslo žurnalų 

• ~ 11 mln. straipsnių 

• 11 tūkst. knygų (el. knygų) – Lietuvos institucijos kol kas 

neprenumeruoja 

Pasaulyje pripažinta fizinių, technologijos ir medicinos 
mokslo informacijos paieškos sistema užtikrinanti 

prieigą prie informacijos šaltinių per 11 mln. 
mokslininkų visame pasaulyje 



ScienceDirect apima 

• 9 mln. straipsnių, Elzevyrų leidyklos leidžiamuose 

žurnaluose 

• 23 teminės kolekcijos 

• Archyvas nuo 1823 m. 

• Preprintai – Articles in Press 

• Enciklopedijos ir kt. informaciniai leidiniai – Reference 

Works 

• E-knygos (11 000) 

• Nuorodos į kitų STM leidėjų šaltinius (Cross Ref) 



ScienceDirect Lietuvoje 

ScienceDirect Freedom Collection  

– mokslo žurnalai nuo 2000 m. iki dabar. Sąrašas 

http://www.info.sciverse.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm  

– licencija neleidžia naudotis tais per Science Direct žurnalais,  

kurie nėra tiesiogiai leidžiami Elzevyrų (pvz., Cell, Clinics).  

 

Duomenų bazė prenumeruojama nuo 2002 metų pabaigos. 

http://www.lmba.lt/db/8100 

 

Šiuo metu vyksta derybos ir pirkimo procedūra 

http://www.info.sciverse.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm
http://www.lmba.lt/db/8100


 



 





Articles in press - preprintai 

• Accepted manuscript straipsniai po recenzavimo proceso, 

priimti leidybai, prieš atliekant formatavimą pagal leidinio 

reikalavimus 

 

•  Uncorrected proofs tekstai po formatavimo prieš paskutinį 

autorių koregavimą (gali keistis) 

 

• Corrected proofs tekstai po formatavimo, po paskutinio 

autoriaus koregavimo, dažniausiai jau pateikiami leidinio 

duomenys (numeris, puslapiai) 
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Pridėti aplikaciją 



 





 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SciVerse Scopus 

Viena didžiausių recenzuojamų mokslo šaltinių bibliografinių duomenų bazių, 

pateikianti santraukas ir citavimus.  

Virš19,500 pavadinimų iš virš 5,000 leidėjų iš viso pasaulio 

Virš 43 mln. bibliografinių įrašų 23 mln. patentų iš  5 mokslo patentų biurų 

Integruojami mokslo šaltiniai esantys internete - 435 mln. interneto tinklalapių 

 

virš 80 atrinktų šaltinių, pvz.,  institucinės talpyklos, skaitmeniniai archyvai 



Mokslinė informacija iš įvairių šaltinių 

17,800 

Recenzuojamų mokslo žurnalų 

600 

Komercinės publikacijos 

360 

Knygų serijos 

Platus 

pasirinkim

as 

 Santraukos ir citavimai iš  

> 5000 leidėjų 

 3,6 mln. konferencijos medžiaga 

(10%  Scopus įrašų) 

 Preprintai iš 3000 pavadinimų 

 23 mln patentų 

 1,900 atvirosios prieigos žurnalų 

 80%  įrašų pateikia abstraktus 

 Santraukos nuo1823 m. 

 Publikacijos 40 kalbų 

 380 mln. tinklalapių pateikiamų š 

Scirus.com  

19,500 

pavadinimų 



Tematika 

Virš 19,500  pavadinimų Scopus, pavadinimai gali apimti daugiau nei vieną sritį 

Socialiniai mokslai 

(visuomenės 

mokslai)  

6,250  

• Psichologija 

• Economiika 

• Verslas 

• Humanitariniai 

mokslai ir menai 

• Kt. 

Sveikatos mokslai 

(medicina, slauga ir 

kt.)  

 5,950 

• (100% Medline) 

• Slauga 

• Odontologija 

• kt, 

Fiziniai mokslai 

(tikslieji mokslai) 

 5,300 

• Chemija 

• Fizika 

• Inžinerija 

• kt, 

Gamtos mokslai 

3,700 

• Neurologija 

• Farmakologija 

• Biologija 

• Kt, 



Šaltinių atranka – nepriklausoma tarptautinė 

ekspertų grupė 



Žurnalų 

politika 

• Angliška santrauka 

• Visi cituojami šaltiniai pateikiami lotynų 

rašmenimis 

• Aiški redakcinė politika 

• Recenzavimo lygis 

• Redaktorių atstovavimas įvairias šalis 

• Autoriai atstovauja įvairias šalis ir 

institucijas 

Turinio kokybė 

• Akademinis indėlis į mokslo sritį 

• Santraukos aiškumas 

• Atitikimas žurnalo tikslams ir apimčiai 

• Straipsnių skaitomumas 

Cituojamumas 

• Žurnalų straipsnių cituojamumas 

Scopus 

• Redaktorių cituojamumas Scopus 

Reguliarumas 
• Nėra vėlavimo pagal numatytą žurnalo 

grafiką 

Prieinamumas 

• Turinys prieinamas internete 

• Žurnalo svetainė anglų kalba 

• Svetainės kokybė 

Tinkamumas 

• Recenzavimas 

• Angliškos santraukos 

• Publikavimo reguliarumas 

Dokumentų atrankos kriterijai 

- kiekybinės ir kokybinės priemonės 

http://www.info.sciverse.com/UserFiles/u4/Scopus_Statement_David_%20Rew_1210.pdf  

http://www.info.sciverse.com/UserFiles/u4/Scopus_Statement_David_ Rew_1210.pdf


http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts 

 

http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-detail/facts


Šaltinių indeksavimas 

www.jisc-adat.com  



Geografinė aprėptis 

l 

Platesnė aprėptis - geriau atspindi žinių situaciją 

Tūkst. pavadinimų 

Artimiausias konkutrentas Scopus 



Platesnė aprėptis – daugiau citavimų 

Dažniausiai cituojamų straipsnių citavimų skaičius WoS  ir Scopus 

Scopus vidutiniškai tenka 10% 

daugiau citavimų straipsniui  

Tūkst. citavimų 
Artimiausias  konkurentas Scopus 



SciVerse Scopus iPhone! 

• Atlikti straipsnių paiešką.  

• Dalintis paieškos rezultatais 

el. paštu arba Twitter.  

• Išsaugoti svarbias santraukas 

vėlesnei peržiūrai. 

• Užsisakyti paieškų e-alerts. 

• Užsisakyti straipsnio citavimų 

e-alerts. 

• Komentuoti santraukas 

pateikiant savo pastabas 

http://www.info.sciverse.com/UserFiles/u

4/scopus_iphone_userguide.pdf  

http://www.info.sciverse.com/UserFiles/u4/scopus_iphone_userguide.pdf
http://www.info.sciverse.com/UserFiles/u4/scopus_iphone_userguide.pdf


Paieška pagal tematiką 





Susidomėjimas tema pasaulyje 







 







 



Patikslinantis paieškos 

kriterijus 





 



 



Paieškos rezultatų susiaurinimas nurodant konkrečios institucijos 

paiešką 

Pridėti paieškos 

laukus 



Įrašų tvarkymas 

 



Prisijungimas prie asmeninės aplinkos 



Naujienų užsakymas el. paštu arba RSS 



Kaip pasirinkti, kokia leidinyje publikuoti? 

• Žurnalai vertinami net tik naudojant svorio koeficientus 

(WoS IF) 

• SJR (SCImago Journal Rank) matuoja analizuojamo 

šaltinio mokslinį prestižą (įvertina ne tik citavimų 

skaičių, bet ir kokie žurnalai cituoja) 

• SNIP  (Source Normalized Impact per Paper) matuoja 

konteksto (mokslo krypties) įtaką, leidžia lyginti 

skirtingų mokslo krypčių šaltinius. 

 

• Nuo 2012 m. spalio 18 d. skaičiuojami SJR2 ir SNIP2, 

http://www.journalmetrics.com/  

 

http://www.journalmetrics.com/


Leidinių analizė 



Didesnis SJR reiškia didesnį žurnalo prestižiškumą 

nepriklausomai nuo to, kokiai mokslo disciplinai jis priklauso.  



SNIP parodo vidutinį žurnalo straipsnių citavimų skaičiaus santykį 

su “potencialiu žurnalo citavimu” toje mokslo srityje, kurioje 

priklauso žurnalas 



 



 



 



Informacija apie instituciją 

http://help.scopus.com/flare/Content/h_tutorials.htm  

http://help.scopus.com/flare/Content/h_tutorials.htm


Informacija apie instituciją 



Pateikti prašymą dėl pataisymų 







 



 





 



 



 



 



Elzevyrai autoriams ir recenzentams: 

 http://www.elsevier.com 

 

 

 

http://www.elsevier.com/


Papildoma informacija 

• Prieigos prie šaltinių politika: 

http://www.elsevier.com/wps/find/authorsview.authors/issue2_a 

 

http://www.elsevier.com/wps/find/intro.cws_home/open_access 

 

• Dokumentų įkėlimas į talpyklas ir kitus informacijos šaltinius: 

http://www.elsevier.com/wps/find/authorsview.authors/postingpolicy 

http://www.elsevier.com/wps/find/authorsview.authors/issue2_a
http://www.elsevier.com/wps/find/intro.cws_home/open_access
http://www.elsevier.com/wps/find/authorsview.authors/postingpolicy


 

Gintarė Tautkevičienė 

gintare.tautkeviciene@ktu.lt  

SciVerse Scopus 
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