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Na czym polega wyszukiwanie cytowanych 
pozycji bibliograficznych? 

• Zaczynamy od znanej pozycji (np. artykułu w czasopiśmie) 

‒ Artykuł “źródłowy” 

• Nie wyszukujemy rekordu artykułu, TYLKO rekordy publikacji, 

które go cytują. 

• Uzyskane pozycje będą ZAWSZE opublikowane później niż 

artykuł “źródłowy”.  

wyszukiwanie cytowanych 

pozycji bibliograficznych 

Artykuł źródłowy Dokumenty cytujące artykuł 

źródłowy w swoich bibliografiach 



 

Cited Reference Search - Korzyści 

• Odkryj ukryte powiązania miedzy publikacjami 

• Znajdź nowe, nieznane informacje oparte na starszej, znanej 

informacji 

• Wyszukiwanie dokumentów powołujących się na publikacje 

NIE INDEKSOWANE w Web of Science: 

– Książki i artykuły z czasopism nie ujętych w Web of Science  

– Patenty 

– Dzieła sztuki: beletrystyka, obrazy, utwory muzyczne 

• Znajdź "warianty" cytatowań z dokumentów cytujących twój 

artykuł źródłowy za pomocą nieprawidłowych lub niepełnych 

informacji. 

 

 

 

 

 

 



 

Jak to działa? 

• Dwa rodzaje indeksów Web of Science  

– Source Record Index 

 Rekordy zawierają pełne informacje bibliograficzne widoczne 

podczas wyszukiwania na stronie głównej. Reprezentują 

dokumenty z 12,500+ czasopism i innych publikacji zawartych w 

Web of Science. 

– Cited Reference Index 

Gigantyczne zestawienie wszystkich bibliografii wszystkich 

zapisów źródłowych w Web of Science. 

• W Cited Reference Search, przeszukujesz Cited Reference 

Index PLUS dodatkowe, uzupełniające dane z innych zbiorów 

w Web of Science. 

 



 

CITED REFERENCE INDEX  

Wpis rekordu źródłowego 

Wpis pozycji cytowanej 



 

To jest bibliografia z publikacji na 

poprzednim slajdzie. Każde 

odniesienie jest również dodane 

jako wpis w Cited Reference 

Index w celu stworzenia puli 

połączonych rekordów cytowań.  

Wpisy, które nie mają linków są 

albo błędnymi cytowaniami, lub są 

to cytowania dokumentów, które nie 

są NIE SĄ rekordami źródłowymi w 

Web of Science™.  

Wpisy, które są poprawnymi 

cytowaniami do innych wpisów 

źródłowych w Web of 

Science™ są połączone z tymi 

rekordami. 

CITED REFERENCE INDEX 



 

CITED REFERENCE INDEX 
Wskaźniki liczby cytowań 

(Times Cited) na 

rekordzie źródłowym nie 

obejmuje wariantów –  

przypadków, gdy ten 

artykuł zacytowano 

nieprawidłowo. Aby 

zobaczyć naprawdę 

kompletny zestaw 

cytowań, który zawiera te 

warianty, można 

wyszukać ten artykułu 

jako pozycję cytowaną.  



 

Jak należy szukać cytatów do publikacji? 

• Zacznij od tego, co wiesz 

• Dostępne Pola wyszukiwania:  

– Cited Title: cytowany tytuł 

– Cited Work: cytowana praca 

– Cited Author: cytowany autor 

– Cited Year: cytowana rok wydania  

– Cited Volume/ Issue/ Page: cytowany tom/ wydanie/ strona    

• Początkowe wyszukiwanie może dostarczyć Państwu 

bardziej kompletnych danych, które mogą być używane do 

lepszego wyszukiwania. 



 

Użyj listy skrótów czasopism 

(Journal Abbreviations List), aby  

 znaleźć zalecany 20-znakowy 

tytuł czasopisma w polu Cited 

Work. 

 

 

Na stronie Cited Reference 

Search page, wpisz nazwisko 

pierwszego autora i inicjał imienia w 

polu Cited Author. 

CITED REFERENCE SEARCH dla  
ARTYKUŁU Z CZASOPISMA 



 

 
  
LISTA SKRÓTÓW CZASOPISM  

Aby szybko odszukać tutuł 

czasopisma na liście skrótów 

czasopism, użyj funkcji przeglądarki 

internetowej „Szukaj” (kombinacja 

przycisków Ctrl F). 

Skopiuj i wklej zalecany skrót w polu 

Cited Work. 



 

CITED REFERENCE SEARCH dla  
ARTYKUŁU Z CZASOPISMA (cd.) 

Cytowane tom, wydanie i numer 

strony (Cited Volume, Cited Issue, 

Cited Page) mogą być pomocne do 

zawężenia wyszukiwania, ale mogą 

również uniemożliwić znalezienie 

wariantów cytowań.  

Sprawdzoną metodą jest użycie 

pól Cited year, Cited author i Cited 

work. 

Wprowadź rok publikacji 

w polu Cited Year. 



 

Niebieski link View Record 

wskazuje, że ta pozycja ma 

wpis źródłowy w Web of 

Science ™ Core Collection.  

 

 

Proszę zwrócić uwagę, że warianty 

cytowań występują głównie w 

polach TOM i STRONA.  

Ta tabela wyświetla wszystkie 

wpisy w Cited Reference Index, 

które odpowiadają naszej 

kwerendzie.   

 

Kliknij Show Expanded Titles 

aby wyświetlić tytuły artykułów 

dla wpisów, które mają wpisy 

źródłowe w Web of Science™ 

Core Collection. 



 

CITED REFERENCE SEARCH dla  
ARTYKUŁU Z CZASOPISMA - WYNIKI 

Wybór wszystkich pozycji w 

tabeli wyszukiwania daje ten 

zestaw wyników - kompletny 

wykaz dokumentów, które 

prawidłowo lub nieprawidłowo 

cytują dany artykuł McGlynn.  

 

Wszystkie dokumenty są 

powiązane tematycznie, 

mimo że mogą nie używać tej 

samej terminologii. 



 

CITED REFERENCE SEARCH  
Sprawdzona metoda 

• Pole Cited Author 

– Użyj nazwiska pierwszego autora. 

– Dla nazwisk pisanych z łącznikiem lub wieloczłonowych wyszukaj także możliwe 

warianty. 

 (np. vandenburg b* OR van den burg b*) 

– Wyszukuj, używając nazwiska i inicjałów imienia lub pierwszego imienia (e.g.  

lander es OR lander eric) 

– Dla nazwisk nieangielskojęzycznych wyszukuj różne warianty kolejności imienia i 

nazwiska  

 (np. liu hong OR liu h* OR hong liu OR hong l*). 

• Pole Cited Work 

– Użyj preferowany skrót nazwy czasopisma, ale także wypróbuj możliwe warianty 

(np. Brit Med J* or BMJ*) 

• Ostrożnie używaj pola Cited Volume, Issue i Page. Korzystaj z nich, aby 

zawęzić wyniki, jeśli autor w tym samym roku opublikował kilka artykułów w 

jednej publikacji.  



 

CITED REFERENCE SEARCH  
dla publikacji innych niż w czasopismach 

• Można wyszukiwać cytowania do różnego rodzaju publikacji: 

książek, patentów, dokumentów online, dzieł sztuki, gazet, itp. 

• Niektóre przykład wyszukiwania: 

 

Cited Author: 

Picasso 

Cited Work: 

 Guernica 

Cited Author: 

Winkler R* 

Cited Work: 

 Wall Street Journal 

Dzieło sztuki Gazeta 

Cited Author: 

Gladwell M* 

Cited Work: 

 Blink 

Książka 



 Cited 

Author 

Zastosuj tą sama sprawdzoną metodę jak dla artykułów w 

czasopismach. 

Cited 

Work 

Skrócony tytuł cytowanej pracy, ograniczony do 20 znaków. 

Korzystaj z wieloznaczników. 

Cited 

Year 

Odnosi się do roku publikacji. Należy korzystać z tego pola 

ostrożnie – jedna praca może mieć wiele wydań. 

Cited 

Page 
Jeśli cytowana, ograniczyć do 4 znaków 

CITED REFERENCE SEARCH  
dla KSIĄŻKI 



 

CITED REFERENCE SEARCH  
dla KSIĄŻKI - wyniki 

Note the variations in 

title and publication 

year for this work. 

Ten zestaw wyników jest listą 

naukowych  dokumentów z 

wielu dyscyplin, które cytują 

cytowane dzieło literatury faktu.  



 Cited 

Author 

nazwisko twórcy (15 znaków), odtęp i inicjały imion (max. 

trzech); oznaczenia pokoleniowe nie są indeksowane 

Cited 

Work 

Skrócony tytuł cytowanej pracy, ograniczony do 20 znaków. 

Korzystaj z wieloznaczników. 

Cited 

Year 
Rok produkcji / stworzenia. 

CITED REFERENCE SEARCH  
dla DZIEŁA SZTUKI 

Picasso 1958 



 

WYSZUKIWANIE CYTOWANEGO DZIEŁA 
SZTUKI – wyniki 

For sculpture and 

pictorial art, the ILL 

notation indicates that 

an image of the work 

appears in the citing 

document. 

 

If you are searching 

for music, MUS 

indicates that a 

portion of the score is 

published in the citing 

document. 

Szybko wyświetla listę 

dokumentów naukowych, które 

dyskutują i /lub zawierają 

reprodukcje danego dzieła 

sztuki.  



 
Cited 

Author 

Zgłaszający wniosek patentowy (osoba lub skrót organizacji).  

Nie zaleca się stosowania tego pola, ponieważ niektórzy autorzy 

mogą używać nazwiska wynalazcy jako cytowanego autora, 

podczas gdy inni podają zgłaszającego patent. 

Cited 

Work 

Numer patentu bez kodu kraju lub rodzaju. Kod kraju pojawi się w 

polu Volume.  

Cited 

Year 
Rok, tak jak został zacytowany. 

Wprowadź 9623010* 

w polu Cited Work aby 

określić, które artykuły 

cytowały ten patent.  

CITED REFERENCE SEARCH  
dla PATENTU 



Dr Klementyna Karlińska-Batres 
Specjalista ds. edukacji klientów 

 

klementyna.karlinska-batres@thomsonreuters.com 
 

 

Dodatkowe informacje  

http://wokinfo.com/ 

Pomoc techniczna 

http://science.thomsonreuters.com/support/ 

 

DZIĘKUJĘ!  

mailto:klementyna.karlinska-batres@thomsonreuters.com
mailto:klementyna.karlinska-batres@thomsonreuters.com
mailto:klementyna.karlinska-batres@thomsonreuters.com
mailto:klementyna.karlinska-batres@thomsonreuters.com
http://wokinfo.com/
http://science.thomsonreuters.com/support/

