
Jak szukać
w bazie Web of Science Core Collection 
(WoS CC Clarivate Analytics) – przykłady

Materiał opracowano na podstawie zapytań użytkowników Biblioteki CIOP-PIB 

w zakresie korzystania z bazy WoS CC. Przywołane przykłady korespondują z 

zagadnieniami realizowanych wyszukiwań, prezentują wybrane możliwe 
sposoby użytkowania bazy WoS CC

Fot. Witold Sygocki



• jak wyszukiwać publikacje – zapytanie o autora (Author)

• jak wyszukiwać artykuły - (Title)

• jak wyszukiwać informacje o czasopiśmie (Publication name)

• jak wyszukiwać informacje bibliometryczne/altmetryczne

- Citation Raport: wskaźniki cytowań, indeks H

- Impact Factor (IF) czasopisma

• jak wyszukiwać publikacje na wybrany temat – (Topic)

W prezentacji znajdują się wskazówki m.in. o:



Dostęp do bazy WoS CC przez portal ciop.pl  
Zakładka: Inne źródła informacji

Wirtualna Biblioteki Nauki (WBN)



WoS CC dostępna przez witrynę WBN



baza Web of Science Core Collection (WoS CC)



Pytanie o autora: Widerszal-Bazyl Maria 
wyszukiwanie proste w WoS CC



Wynik dla pytania o Widerszal-Bazyl M - WoS CC 
[układ: od najczęściej cytowanych]

dostęp 29 listopad 2017 r.



Wynik dla autora: Widerszal-Bazyl M - WoS CC [Citation Report]
[wskaźniki bibliometryczne: cytowania = 641, h-index = 21]

dostęp 29 listopad 2017 r.



Widok rekordu, pierwszy na liście wyników dla autora: 
Widerszal-Bazyl M



Informacje o czasopiśmie: zakładka View Journal Information: 
Personel Psychology [Impact Factor 2016 = 4,362]

Personel Psychology – znajduje się w 
pierwszym kwartylu Q1 czasopism dla 
kategorii (JCR Category):
• Management 
• Psychology Applied



Informacje dodatkowe dostępne w rekordzie: Cross-national differences in relationships…

Full Text from Publisher: przekierowanie do publikacji na portalu wydawcy
Look Up Full Text: przekierowanie rekordu w Google Scholar
Usage Count: wskaźnik altmetryczny, ile razy pobrano plik ze strony wydawcy



Wyszukiwanie w WoS CC przez tytuł publikacji:



Wynik, artykuł w WoS CC
[publikacja z 2011 r., cytowania = 18 ] 

dostęp 29 listopad 2017 r.



Wyszukiwanie publikacji z kwartalnika: International Journal of 
Occupational Safety and Ergonomics w WoS CC:



Wyniki dla: International Journal of Occupational Safety and 
Ergonomics JOSE w WoS CC 

aktualizacja 29 listopad 2017 r.



Citation Report dla International Journal of Occupational Safety and
Ergonomics

[zindeksowane publikacje = 620, cytowania = 2 049, h-indeks= 18]
aktualizacja 29 listopad 2017 r.



Wyszukiwanie w WoS CC, pytanie o: 
”job satisfaction” 

Zakres wyszukiwania pole Topic: Keywords, Abstract, Title
Afiliation: All countries [układ wg. cytowań, od najwyższego]



Wyniki dla pytania o: ”job satisfaction”
Affiliation: Poland [układ wg. cytowań, od najwyższego]



Wyniki dla pytania o: ”job satisfaction”
Affiliation: Poland

Widok rekordu, publikacja z najwyższym wskaźnikiem cytowań: 107 



Opracowanie: 

Witold Sygocki
Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB

[wisyg@ciop.pl]

Więcej informacji dotyczących wykorzystania baz  Clarivate Analytics (w tym z bazy WoS CC) można znaleźć m.in. na stronie

http://wokinfo.com/poland/

gdzie udostępnione są informacje opracowane przez dostawcę bazy Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters) m.in.:

Instrukcja obsługi

http://wokinfo.com/media/pdf/wos-corecoll_qrc_pl.pdf?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false

Film szkoleniowy – krótki przewodnik po WoS

https://www.youtube.com/watch?v=cd-B7z1ETRA&feature=youtu.be&utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false

Opracowano na podstawie wyników IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie zadań
służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

http://wokinfo.com/poland/
http://wokinfo.com/media/pdf/wos-corecoll_qrc_pl.pdf?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
https://www.youtube.com/watch?v=cd-B7z1ETRA&feature=youtu.be&utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false

