
Web of Science datubāzes.

Iespējas informācijas 

meklēšanā un izgūšanā.

Mg. bibl. inf. Elita Bērziņa

LLU Fundamentālā bibliotēka

E-pasts: eilita.berzina@llu.lv

mailto:eilita.berzina@llu.lv


Clarivate Analytics ( bij. ISI 

Thomson Reuters)Web of Science
 satur daudzpusīgu zinātnisku informāciju eksaktajās zinātnēs, 

sabiedriskajās zinātnēs un humanitārajās zinātnēs; 

 aptver vairāk kā 20000 žurnālu, 51 milj. patentu, 15000 konferenču rakstu, 
5500 tīmekļa vietņu u.c. 

 satur informāciju 250 zinātņu nozarēs; 

 piedāvā „analīzes rīkus”, kas nosaka autorus, kuri par attiecīgo tematu 
rakstījuši visvairāk, atrod institūcijas, kuras publicē rakstus kādā noteiktā 
jomā, sniedz ieskatu publikāciju tendencēs, nosaka ievērojamākos 
sadarbības partnerus zinātniskajos projektos; 

 piedāvā mijnorādes (saites) uz pilniem tekstiem ~10000 žurnālos.

 Journal Citation Reports® (JCR) - piedāvā objektīvu līdzekli, lai kritiski 
novērtētu pasaules vadošos žurnālus, pamatojoties uz citēšanas datiem. Ir 
pieejami žurnāla nozīmīguma rādītāji (Impact Factor, Eigenfactor) un cita 
informācija.

 EndNote® - tiešsaistes atsauču organizēšanas rīks, kurš palīdz organizēt 
pētniecības rezultātus, apkopot un organizēt atsauces, izveidot noteikta 
formāta bibliogrāfijas.
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Clarivate Analytics ( bij. ISI Thomson

Reuters)Web of Science pieejamas datubāzes

 Web of ScienceTM Core Collection (1985-

present)

 BIOSIS Citation IndexSM (1926-present)

 Current Contents Connect® (1998-present)

 Data Citation IndexSM (1900-present)

 Derwent Innovations IndexSM (1966-present)

 MEDLINE® (2009-present)

 SciELO Citation Index (2002-present)

 Zoological Record® (1864-present)
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Web of Science Core Collection

(1985-present) 
Datubāze sastāv no vairākām citēšanas indeksu datubāzēm:

 Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1992-present

 Social Sciences Citation Index (SSCI) --1992-present

 Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1992-present

 Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) --1990-
present

 Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities
(CPCI-SSH) --1990-present

 Book Citation Index– Science (BKCI-S) --2005-present

 Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) --
2005-present

 Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present

 Web of Science Core Collection: Chemical Indexes

 Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) --1985-present 

 (Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back
to 1840)

 Index Chemicus (IC) --1993-present
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http://llufb.llu.lv/ -> DATUBĀZES 

un KATALOGI
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http://llufb.llu.lv/


Pieeja abonētām E-žurnālu un E-grāmatu datubāzēm un 

datubāzu izmēģinājumiem ārpus LLU tīkla, izmantojot LLU 

IS lietotājkontu - https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-

ezproxy

6

https://llufb.llu.lv/lv/datubazes-un-katalogi/e-zurnali-un-e-gramatas-arpus-llu-tikla-ezproxy


Pieeja abonētām E-žurnālu un E-grāmatu datubāzēm un datubāzu izmēģinājumiem ārpus 

LLU tīkla, izmantojot LLU IS lietotājkontu – https://ezproxy.llu.lv
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https://ezproxy.llu.lv/


Pieeja abonētām E-žurnālu un E-grāmatu datubāzēm un datubāzu izmēģinājumiem ārpus 

LLU tīkla, izmantojot LLU IS lietotājkontu - https://ezproxy.llu.lv Datubāzu saraksts.
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https://ezproxy.llu.lv/


Web of Science datubāzes – informācijas meklēšana, I



Web of Science datubāzes – informācijas meklēšana, II
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Web of Science datubāzes – informācijas meklēšana, III
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Reģistrēšanās Web of Science, I
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Iespēja piereģistrēties Web of Science

datubāzēs, lai saglabātu meklēšanas vēsturi 

un veidotu «Alerts».

Reģistrēšanās jāveic tikai vienu reizi LLU 

datortīklā.



Reģistrēšanās Web of Science, II
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Web of Science datubāzes – alerts, I
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Web of Science datubāzes – alerts, II
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Informācijas saglabāšana – Export, Bibliography 

Iespēja meklēt informāciju Web of Science

datubāzēs pēc citiem atslēgvārdiem.



Pilns teksts



Web of Science. Informācijas saglabāšana Mendeley rīkā. 

Izvēlās Mendeley importer pārlūkprogrammas rīkjoslā.

Meklēšanas stratēģija

Izvēlās Mendeley importer

pārlūkprogrammas rīkjoslā.

Atzīmē rakstus.



Journal Profile – žurnāla analīzes rīki
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Palīgmateriāli
Web of Science datubāzes lietotājiem pieejami brīvpieejas apmācības 

materiāli ar noderīgiem padomiem informācijas meklēšanai un datubāzes 

efektīvai izmantošanai. 

- Bibliotēkas mājas lapā -

http://llufb.llu.lv/dokumenti/palidz_materiali/WebofScience_LLUBibli

ot_abonet.pdf

Web of Science Platform
 Web of Science Platform overview

 Web of Science Core Collection

 Web of Science Raw Data

EndNote

http://wokinfo.com/training_support/training/
http://llufb.llu.lv/dokumenti/palidz_materiali/WebofScience_LLUBibliot_abonet.pdf
http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/wos/wos-core-collection/
http://clarivate.libguides.com/rawdata
http://clarivate.libguides.com/endnote_training/home

