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Kaip sužinoti ar straipsnis ir žurnalas įtraukti į ISI Web of Science, koks žurnalo 
citavimo indeksas (IF ir AIF), koks mokslininko H indeksas? 

  
ISI Thomson Reuters duomenų bazių Web of Science ir Journal Citation Reports 

naudojimo vadovas 
 

(Jeigu norite sužinoti savo publikuotų straipsnių vertę pagal ASU patvirtintus reikalavimus, nebūtina 

naudotis  ISI Web of Science. Galite kreiptis į biblioteką arba pasižiūrėti savo publikacijų sąrašą prisijungę 

prie publikacijų duomenų bazės1.) 

 

1. Kaip vertinami ISI Thomson Reuters duomenų bazėse esantys straipsniai? 

Pagal mokslinių rezultatų vertinimo reikalavimus, mokslo straipsnių vertė priklauso nuo to, kokiame 

leidinyje jie yra publikuoti. Mažiausiai vertinami straipsniai, kurie publikuoti nerecenzuojamuose mokslo 

leidiniuose. Vertingesni straipsniai, kurie publikuoti recenzuojamuose mokslo leidiniuose; dar vertingesni  – 

publikuoti recenzuojamuose mokslo leidiniuose, kurie indeksuojami tarptautinėse duomenų bazėse. 

Vertingiausi ISI Web of Science aprašyti mokslo straipsniai, kurie vertinami dar trimis lygmenimis: 

 moksliniai straipsniai, kurie publikuoti žurnaluose ar konferencijų leidiniuose aprašytuose WOS, 

bet neturinčiuose citavimo indekso (Impact Factor; IF); 

 moksliniai straipsniai, kurie publikuoti žurnaluose indeksuojamuose WOS ir turinčiuose 

citavimo indeksą (IF); 

 moksliniai straipsniai, kurie publikuoti žurnaluose indeksuojamuose WOS ir turinčiuose 

citavimo indeksą (IF), kuris yra ne mažesnis kaip dvidešimt procentų nei tos temos žurnalų 

bendras citavimo indeksas (Agregate Impact Factor; AIF) – aukščiausias vertinimo lygmuo.  

Informaciją apie straipsnių vertingumą galima sužinoti dviejuose ISI duomenų bazėse: 

 Web of Science duomenų bazėje galima sužinoti kokie straipsniai, žurnalai ar konferencijų 

leidiniai yra įtraukti į ISI WOS; taip pat mokslininko citavimo H indeksą, straipsnių citavimo 

skaičių ir kt.  

 Journal Citation Reports duomenų bazėje galima sužinoti žurnalo citavimo indeksą IF ir žurnalų 

grupės citavimo indeksą AIF. 

 

 

2. Kur ir kaip galima naudotis ISI duomenų bazėmis? 

ISI duomenų bazių adresas internete: http://isiknowledge.com/  

ISI duomenų bazės prenumeruojamos VU ir KTU, bet naudotis gali visi Lietuvos mokslininkai ir dėstytojai. 

Norėdami naudotis ISI duomenų bazėmis, turite būti KTU ar VU interneto tinkle (slaptažodžių nereikia). 

Galima ISI duomenų bazėmis naudotis namuose, pasidarius nuotolinę prieigą. Būdami KTU ar VU, 

atsidarykite ISI tinklalapį ir asmeniškai prisiregistruokite. Kai norėsite namuose naudotis ISI WOS, atsiverkite 

ISI tinklalapį ir prisijunkite rašydami savo el. pašto adresą ir slaptažodį, nurodytą registracijos metu.  

                                                           
1
 Publikacijų duomenų bazės (http://pdb.library.lt) tinklalapyje prisiregistruokite (Institucija – ASU, prisijungimo ID – 

jūsų asmens kodas, slaptažodis – paskutiniai keturi asmens kodo skaičiai). Atsivėrusiame puslapyje pasirinkite 
publikacijų leidimo metus, laukelyje Bibliografinių aprašų sąrašai pasirinkite ASU atestacijoms su ISI rodikliu ir 
spragtelėkite Sąrašas. 

http://isiknowledge.com/
http://pdb.library.lt/
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3. Kaip sužinoti ar mokslinis straipsnis yra aprašytas ISI WOS? 

Paieškos laukelyje įrašykite mokslininko pavardę ir pirmą vardo raidę su žvaigždute (pvz., Augustaitis A*) , 

šalia pasirinkite paiešką pagal autorių (Author) ir spragtelėkite ieškoti (Search) (1 pav.). 

 

1 pav. Pasirinkto autoriaus straipsnių paieška 

Pateiktuose rezultatuose (2 pav.) matysite pasirinkto mokslininko straipsnius, įtrauktus į WOS. Šiame 

tinklalapyje spragtelėję Create Citation Reports, galite sužinoti pasirinkto mokslininko darbų citavimo vertę 

(straipsnių citavimo skaičių ir H indeksą).  

 

2 pav. Pasirinkto autoriaus straipsnių paieškos rezultatai 

Straipsnio paiešką dar galima atlikti pagal straipsnio pavadinimą. Tokiu atveju WOS paieškos lango (1 pav.) 

laukelyje rašykite tikslų straipsnio pavadinimą ir pasirinkite ieškoti pagal pavadinimą (Title). 

 



3 
 

4. Kaip sužinoti ar mokslinis žurnalas arba konferencijos leidinys yra įtrauktas į ISI WOS? 

ISI WOS pagrindinio lango paieškos laukelyje įrašykite tikslų leidinio pavadinimą arba žurnalo pavadinime 

esančius žodžius su žvaigždute (pvz., Rural Development*), šalia pasirinkite paiešką pagal leidinio 

pavadinimą (Publication Name) ir spragtelėkite ieškoti (Search) (3 pav.). 

 

3 pav. Pasirinkto autoriaus straipsnių paieškos rezultatai 

Jeigu nerandate reikalingo leidinio, paiešką galima atlikti leidinių sąraše. Paieškos lange (3 pav.), šalia 

Publication Name spragtelėkite Select from Index. Atsivėrusiame lange (4 pav.) leidinį galite rasti, 

spragtelėję reikiamą abėcėlės raidę ar paieškos lauke įrašę leidinio pavadinime esantį žodį, galėsite 

pasirinkti reikiamą leidinį iš pateikto sąrašo. 

 

4 pav. Žurnalo ar konferencijos leidinio paieška WOS 

Jeigu leidinio neradote, reiškia jis neįtrauktas į ISI WOS.  
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Jeigu leidinį radote ISI WOS, reikia patikrinti ar leidinys atitinka antrąją vertinimo sąlygą (turi citavimo 

indeksą IF) ir atitinka trečiąją vertinimo sąlygą (IF ne mažesnis nei 20 proc. už AIF). 

 

5. Kaip sužinoti žurnalo citavimo indeksą IF ir žurnalų grupės citavimo indeksą AIF? 

ISI WOS puslapyje spragtelėkite nuorodą Journal Citation Reports (5 pav.). 

 

5 pav. Journal Citation Reports duomenų bazės pasirinkimas WOS pagrindiniame tinklalapyje 

Atsivėrusiame tinklalapyje (6 pav.) pasirinkite žurnalų mokslo sritis ir publikavimo metus (Select a JCR 

edition and year) bei žurnalų paieškos galimybes (Select an option). 

 

6 pav. Paieškos pasirinkimai  Journal Citation Reports duomenų bazėje 
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Kairiajame laukelyje Select a JCR edition and year, palikę pasirinkimą JCR Science Edition, rasite informaciją 

apie visų mokslo sričių (išskyrus socialinių ir humanitarinių mokslų) žurnalus. Pasirinkę JCR Social Science 

Edition, rasite informaciją apie socialinių mokslų žurnalus (humanitarinių mokslų ir menų žurnalams 

citavimo indeksai neskaičiuojami). 

Pagal automatinį nustatymą būna parinkti paskutiniai metai už kuriuos paskaičiuoti citavimo indeksai (už 

praeitus metus citavimo indeksai paskaičiuojami einamųjų metų liepos mėn.). Jeigu norite ankstesnių metų 

informacijos, pasirinkite reikalingus metus. 

Dešiniajame laukelyje Select an option galite pasirinkti žurnalų paieškos būdą.  

Laukelyje View a group of journals by pasirinkę:  

 Subject Category, galėsite rasti dominančios mokslo temos žurnalų citavimo indeksus;  

 Publisher, galėsite atlikti žurnalų paiešką pagal leidėją;  

 Country/Territory, galėsite atlikti paiešką pagal šalį.  

Pasirinkę Search for a specific journal, galėsite rasti konkretaus žurnalo citavimo indeksą.  

Pasirinkę View all journals, galėsite peržiūrėti visų žurnalų su citavimo indeksais sąrašą.  

Atlikę visus pasirinkimus, spragtelėkite Submit ir atsivėrusiame lange, atitinkamai pagal padarytus 

pasirinkimus, įrašykite reikalingą informaciją (pvz., jeigu pasirinkote Search for a specific journal, paieškos 

lauke įrašykite žurnalo pavadinimą). 

Atlikę žurnalų paiešką, matysite paieškos rezultatus (7 pav.), t. y. žurnalo pavadinimo santrumpą, ISSN, 

citavimo indeksą (Impact Factor; IF). Jeigu norite išsamesnės informacijos apie žurnalą ir sužinoti žurnalo 

Agregate Impact Factor (AIF), spragtelėkite žurnalo pavadinimą. 

 

7 pav. Paieškos rezultatai  Journal Citation Reports duomenų bazėje 

Atsivėrusiame lange (8 pav.) matysite išsamią informaciją apie žurnalą. Norėdami sužinoti žurnalo Agregate 

Impact Factor (AIF), šalia Subject Categories spragtelėkite mygtuką VIEW CATAGORY DATA. Jeigu žurnalas 

priklauso kelioms temų grupėms, matysite kelis Subject Categories įrašus. Tokiu atveju, reikėtų pažiūrėti 

visų temų grupių AIF ir suskaičiuoti jų vidurkį. 
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8 pav. Informacija apie žurnalą  Journal Citation Reports duomenų bazėje 

Atsivėrusiame tinklalapyje matysite pasirinktos žurnalų temų grupės bendrą indeksą AIF (9 pav.). 

 

9 pav. Informacija apie AIF  Journal Citation Reports duomenų bazėje 

 

Jeigu turite klausimų dėl šių ar kitų duomenų bazių naudojimo, prisijungimų, 

publikacijų sąrašų, publikacijų vertės ir kt., prašome kreiptis į biblioteką! 

Parengė dr. Lina Šarlauskienė, ASU biblioteka, 2014 

 


