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TURINYS 

 Mokslinės duomenų bazės teikiančios duomenis 
apie citavimą 

 Citavimo ţemėlapis- kas tai? 

 Citavimo ţemėlapio centras 

 Citavimo ţemėlapio gylis 

 Citavimo ţemėlapio kūrimas 

 Citavimo ţemėlapio informacinė dalis 

 Citavimo ţemėlapio išsaugojimas 

 Citavimo ţemėlapio praktinė nauda 

 Rekomenduojami ištekliai 

 

 

 

 

 

 



 

 MOKSLINĖS DUOMENŲ BAZĖS, TEIKIANČIOS 

DUOMENIS APIE CITAVIMĄ 

 Google Scholar-  Scholarometer (GSS) 

 Science Direct - Scopus 

 Thomson Reuters  Web of Science (WoS) 

 



GOOGLE SCHOLAR-  SCHOLAROMETER  



SCHOLAROMETER TRŪKUMAI IR PRANAŠUMAI 

 

 perspėjimai interpretuojant informaciją: citavimo indeksus 
naudoti publikacijų vertinimui tik mokslo krypties viduje; 

 citavimų skaičiavimas šiuo įrankiu, kaip pripaţįsta ir patys 
kūrėjai, yra neapsaugotas nuo klaidų, triukšmų, išsamumo ir 
aktualumo trūkumo;  

 indeksų interpretacija tuo tikslesnė, kuo tikslesni duomenys, 
tad manoma, kad Scholarometer pranašesnis uţ 
Thomson Reuters  Web of Science tokiuose moksluose, 
kaip informatika, kur dominuoja konferencijų medţiagos, ar 
socialiniuose moksluose- kur dominuoja knygos, kaip 
pagrindinė tyrėjų produkcija; 

 teikia autorių-tyrėjų statistikos pikus „top“ pagal eilę indeksų; 

 nemokamas įrankis. 



SCIENCE DIRECT CITAVIMŲ ANALIZĖ PER SCOPUS 



CITUOJAMIAUSIŲ (TOPCITED)  

   PUBLIKACIJŲ ŢEMĖLAPIS 

 Trumpa straipsnio bibliografija; 

 citavimų skaičius su nuoroda į cituojančių 

darbų sąrašą; 

 viso teksto nuoroda iš ţemėlapio. 

 



 
ISI WOS CITAVIMO ŢEMĖLAPIS (CITATION MAP)- KAS TAI? 

 Grafinis citavimo sąryšių atvaizdavimas: 

  dialoginis citavimo medis; 

  dabartiniai (forward) ir ankstesni (backward) 
citavimai; 

  gylis iki dviejų generacijų; 

  galimybė keisti ir spalvinti rezultatus; 

  išsaugoti vaizdą darbui su kitomis programinėmis 
priemonėmis; 

 Techniniai reikalavimai 

  Java technologijos 

  http://www.java.com/en/download/index.jsp  
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CITAVIMO ŢEMĖLAPIO FORMAVIMAS 



VIENOS GENERACIJOS CITAVIMAI 



CITAVIMO ŢEMĖLAPIO DUOMENŲ PATEIKIMAS 



CITAVIMO ŢEMĖLAPIO DUOMENŲ PATEIKIMAS 



PILNAS VIENOS GENERACIJOS ŢEMĖLAPIO VAIZDAS 



CITAVIMO ŢEMĖLAPIO KŪRIMAS 



CITAVIMO ŢEMĖLAPIO KŪRIMAS 



CITAVIMO ŢEMĖLAPIO KŪRIMAS 



GREITIEJI CITAVIMO RYŠIŲ KEITIMO MYGTUKAI 

Padidinti atstumą tarp langelių 

Sumaţinti atstumą tarp langelių 

Sucentruoti cituojančius darbus aplink originalų 

straipsnį 

Kurti naują citavimo ţemėlapį 



ABIPUSIŲ CITAVIMO RYŠIŲ ATVAIZDAVIMO PASIRINKIMAS 



ABIPUSIAI (BACKWARD - FORWARD) CITAVIMAI 



ABIPUSIAI CITAVIMAI SU INFORMACINE DALIMI 



DVIEJŲ GENERACIJŲ CITAVIMO RYŠIŲ ATVAIZDAVIMO 

PASIRINKIMAS 



DVIEJŲ GYLIŲ ARBA DVIEJŲ GENERACIJŲ CITAVIMO ŢEMĖLAPIS 



CITAVIMO ŢEMĖLAPIO INFORMACINIS LANGAS 



NAUJO CITAVIMO ŢEMĖLAPIO KŪRIMAS 



CITAVIMO ŢEMĖLAPIO IŠSAUGOJIMAS 



 

CITAVIMO ŢEMĖLAPIO PRAKTINĖ NAUDA 

  Vaizdţiai pateikia visus citavimus viename lange, kas 
ypač naudinga esant dideliam citavimų skaičiui;  

 leidţia greitai surasti cituojančius šaltinius per veikiančias 
nuorodas; 

 Parodo, kiek kartų, kokių autorių iš kokių šalių, mokslo 
sričių, institucijų ir kokiais metais publikacija buvo pacituota 
ir sąlygoja autoriaus h-indeksą, ir kt. rodiklius; 

 leidţia autoriui pasirinkti „tinkamiausią“  ţurnalą iš jo mokslo 
krypties; 

 duoda galimybę pasitikrinti senas ir miglotas nuorodas; 

 Susieja publikaciją su joje pateiktais darbais; 

 Leidţia sukurti bet kokio kito cituojančio ar pacituoto darbo 
analogišką ţemėlapį; 

 Suteikia galimybę išsaugoti rezultatus, panaudoti juos 
vaizdţiam savo darbo pristatymui tiek savo kolegoms, tiek 
bendraminčiams uţsienyje. 
 



REKOMENDUOJAMI IŠTEKLIAI 

 http://www.lib.utexas.edu/chem/info/citations.html 

 http://scholarometer.indiana.edu/about.html 

 http://www.library.ucsb.edu/istl/08-

summer/electronic-1.html 

 http://scientific.thomsonreuters.com/support/r

ecorded-training/wos/ 

 http://wokinfo.com/products_tools/multidiscipl

inary/webofscience/citmap/ 
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Dėkoju uţ dėmesį! 


