
Przewodnik



Baza Scopus jest wyposażona w narzędzia:
Precyzyjnego zawężania zakresu poszukiwań 
Śledzenia cytowań pomocnych w ocenie dorobku naukowego 
(Research Performance Measurement - RPM)

Niniejszy przewodnik pomoże Ci:
Szybko rozeznać nowy temat – sprecyzować kryteria wyszukiwania 

tak, byś znalazł poszukiwane informacje;

Śledzić cytowania i sprawdzać indeks h (indeks Hirscha) – dotrzeć 

do najważniejszych wiadomości z danej dziedziny przez znalezienie 

najczęściej cytowanych artykułów i autorów;

Identyfi kować autorów i uzyskać bliższe informacje o nich – 

znajdować właściwą osobę wśród autorów o tym samych lub podobnych 

nazwiskach;

Otrzymywać na bieżąco najświeższe interesujące Cię informacje
– konfi gurować kanały RSS i e-mailowe powiadomienia o nowych 

rekordach w bazie, spełniających sformułowane przez Ciebie warunki, w 

tym również o nowych cytowaniach interesujących Cię artykułów.

Baza Scopus zapewnia też narzędzia do oceny dorobku naukowego (RPM, 

Research Performance Measurement) pomocne przy ocenie autorów, 

trendów badań oraz czasopism. Szczegółowe informacje o korzystaniu z 

tych narzędzi można znaleźć w podręczniku użytkownika dostępnym w 

witrynie internetowej www.info.scopus.com.



Wyszukiwanie podstawowe - funkcja Basic Search
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Do przeszukiwania więcej niż dwóch pól lub wyszukiwania 

w specjalistycznych indeksach służy w bazie Scopus opcja 

Advanced Search (wyszukiwanie zaawansowane).



Przeglądanie wyników

Baza Scopus zapewnia wyniki z czterech typów źródeł: 
Scopus (w obrębie bazy) – wyniki z recenzowanych czasopism;

Web (witryny internetowe) – wyniki znalezione w Internecie przez 

wyszukiwarkę naukową Scirus www.info.scirus.com;

Patents (patenty) - wyniki z głównych urzędów patentowych znalezione 

przez wyszukiwarkę Scirus;

Selected Sources (wybrane źródła) – znalezione przez wyszukiwarkę 

Scirus wyniki dostosowane, pochodzące z repozytoriów 

instytucjonalnych i specjalnych zbiorów tematycznych. Karta Selected 

Sources (wybrane źródła) jest wyświetlana tylko po jej skonfi gurowaniu 

przez bibliotekarza.

W przypadku każdego wyniku można:
przejść do abstraktu, bibliografi i załącznikowej i informacji o cytowaniu 

danego dokumentu, klikając przycisk Abstract + Refs (abstrakty + źródła);

przejść do strony głównej wydawcy, klikając przycisk View at Publisher 

(wyświetl witrynę wydawcy); 

wyświetlić pełny tekst, jeśli jest dostępny w zasobach biblioteki, klikając 

przycisk Full Text (pełny tekst); 

wyświetlić abstrakt na stronie z wynikami wyszukiwania, klikając przycisk 

Show Abstract (pokaż abstrakt).
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1 Uprawnienia muszą zostać skonfi gurowane w bibliotece.



Wyszukiwanie precyzyjne 

Source Title (tytuł źródła)

Author Name (nazwisko autora)

Year (rok) 

Document Type (typ dokumentu)

Subject Area (obszar tematyczny)

Funkcja Search Within Results (wyszukaj w wynikach) umożliwia dodawanie 

kolejnych fraz do zapytania, co pozwala na doprecyzowanie pierwotnego 

wyszukiwania.
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1. Refi ne Results 
(wyszukiwanie precyzyjne)
2. Search within Results 
(wyszukaj w wynikach)
3. Output (wyjście)
4. Add to List (dodaj do listy)

Dalszą analizę lub odwołanie umożliwia przycisk Output (wyjście). 
Służy on do:

eksportowania informacji (w formacie RIS lub ASCII) do programu do 

zarządzania opisami bibliografi cznymi,

drukowania wybranych dokumentów,

przesyłania wyników pocztą e-mail do siebie lub kolegów,

tworzenia bibliografi i dla wybranych dokumentów.

Za pomocą przycisku Add to List (dodaj do listy) można także dodać 

wybrane dokumenty do listy prywatnej.
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Wyświetlanie szczegółów wyników wyszukiwania

Hiperlink z nazwiskiem autora umożliwia bezpośrednie wyszukanie 

wszystkich artykułów opublikowanych przez tę osobę. Aby uzyskać 

informacje szczegółowe o autorze, wystarczy kliknąć ikonę Author Details 

(szczegółowe informacje o autorze) znajdującą się obok danego nazwiska.

Na liście materiałów źródłowych artykułu znajdują się bezpośrednie linki do 

strony Abstract + Refs (Abstrakt + źródła) oraz do pełnego tekstu, jeśli jest 

dostępny. Każdy materiał źródłowy ma też licznik cytowań, co pozwala na 

szybkie określenie trafności.

W prawej części strony są wyświetlane dwa najnowsze cytowania danego 

artykułu przez innych autorów oraz link do pełnej listy cytowań. Ponadto w 

sekcjach Cited By – Web Sources (cytowane przez — źródła internetowe) 

i Cited By – Patents (cytowane przez — patenty) są dostępne informacje 

o cytowaniu danego artykułu w wybranych witrynach internetowych oraz 

materiałach źródłowych patentów. 

Sekcja Find related documents (znajdź podobne dokumenty) umożliwia 

wyszukanie w bazie Scopus lub w Internecie dokumentów, które mają tego 

same autora, słowa kluczowe lub co najmniej jeden dokument w bibliografi i 

załącznikowej wspólny z oglądanym. 

W górnej części strony znajdują się informacje bibliografi czne o artykule, 

takie jak Source Title (tytuł źródła), Volume, Issue (wydanie, numer), Year of 

Publication (rok publikacji). Można też połączyć się z witryną wydawcy (przy-

cisk View at Publisher), wyświetlić pełny tekst (przycisk Full text) i uzyskać 

dodatkowe informacje na dany temat z innych źródeł bibliotecznych. 

Ponadto baza Scopus daje możliwość dostosowania linków do innych 

wcześniej zdefi niowanych źródeł, takich jak witryny internetowe i wyszuki-

warki, katalogi bibliotek, repozytoria instytucjonalne, a także zamówienia 

dokumentów — co jest widoczne w sekcji More Options (więcej opcji). Linki 

takie muszą zostać skonfi gurowane w bibliotece.

Niestandardowe linki muszą zostać skonfi gurowane w bibliotece.
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Znajdowanie autorów

Operacja wyszukiwania powoduje przedstawienie preferowanego nazwiska 

autora wraz z wariantami nazwiska, które zostały zgrupowane w profi lu 

autora. Wszystkie wyniki zawierają informacje o liczbie dokumentów 

opublikowanych przez autora oraz link Show Last Title (pokaż ostatni tytuł). 

Wyniki można wyświetlać alfabetycznie lub według liczby dokumentów.

Na liście Author Results (wyniki wyszukiwania autora) znajduje się przycisk 

Details (szczegóły), który umożliwia dostęp do strony Author Details 

(szczegółowe informacje o autorze).

Aby doprecyzować wyszukiwanie i znaleźć danego autora, w sekcji 
Refi ne Results (wyszukiwanie precyzyjne) można ograniczyć wyniki, 
wyszukując według kategorii:

Source Title (tytuł źródła)

Affi liation (przynależność)

City (miasto)

Country (kraj)

Subject Area (obszar tematyczny)

Uwaga: niektóre dokumenty w bazie Scopus nie zawierają wystarczających infor-

macji umożliwiających ich dokładne dopasowanie, nawet jeśli zostały napisane 

przez tego samego autora. Aby wybór był kompletny, zalecane jest przejrzenie 

listy wyników i w razie potrzeby dodanie pojedynczych niedopasowanych au-

torów. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru obok nazwiska.
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Wyświetlanie informacji szczegółowych o autorze

ostatnio opublikowana przynależność;

liczba dokumentów w bazie Scopus;

liczba dokumentów z cytowaniem danego autora; 

indeks h (indeks Hirscha);

liczba współautorów;

liczba wyników z Internetu uzyskanych z wyszukiwarki Scirus;

obszary tematyczne, w których publikuje autor.

W sekcji History (historia) można też zobaczyć takie informacje, jak Publica-

tion Range (okres publikacji), Source History (historia źródeł) i Affi liation History 

(historia przynależności), co pomaga w określeniu i identyfi kacji autora.

Link Find Unmatched Authors (znajdź niedopasowanych autorów) umożliwia 

odnalezienie niedopasowanych autorów lub dokumentów, które powinny 

być dodane do strony informacji szczegółowych o autorze. Wybrane wyniki 

takiego wyszukiwania można połączyć z danym autorem. Strona Author 

Details (szczegółowe informacje o autorze) zostanie uaktualniona, co pozwoli 

na porównanie pierwotnego profi lu autora i nowego, zgrupowanego profi lu. 

Zgrupowany profi l można zapisać na stronie My Profi le (mój profi l). Do jego 

pobierania w celu późniejszego wyszukiwania lub modyfi kacji służy przycisk 

Feedback (informacja zwrotna). 

Jeśli dokumenty autora zostaną dodane do listy, można ją później zapisać 

lub wyświetlać. Aby dokonać dalszej, dogłębnej analizy lub wygenerować 

przegląd cytowań artykułów danego autora, należy kliknąć przycisk Citation 

Tracker (śledzenie cytowań).
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Baza Scopus zapewnia też narzędzia do oceny dorobku naukowego (RPM, 

Research Performance Measurement) pomocne przy ocenie autorów, trendów 

badań i czasopism. Szczegółowe informacje o korzystaniu z tych narzędzi 

można znaleźć w podręczniku użytkownika dostępnym w witrynie internetowe 

www.info.scopus.com



Śledzenie cytowań

Można też zmienić zakres dat. Domyślnie przegląd obejmuje dwa 

ostatnie lata. Aby ocenić autora, można też pominąć jego autocytowania, 

zaznaczając opcję Exclude from citation overview 

(pomiń w przeglądzie cytowań).

Przesunięcie kursora myszy na konkretny wynik powoduje wyświetlenie 

pełnego opisu źródła, a kliknięcie tytułu artykułu – przejście do jego rekordu. 

Kliknięcie licznika cytowań powoduje wyświetlenie przeglądu wszystkich 

cytowań dla wybranego rekordu we wskazanym okresie.

Po utworzeniu przeglądu cytowań można wyeksportować te informacje 

do pliku CSV i zapisać dokument w celu późniejszego wykorzystania. 

Można też uzyskać format wygodny do drukowania, zawierający zarówno 

tabelę z przeglądem cytowań, jak i pełne dane bibliografi czne każdego 

z dokumentów ujętych w przeglądzie (jednocześnie można wyświetlać 

i drukować do 200 dokumentów).

Po zapisaniu listy dokumentów w swoim profi lu można do niej wrócić 

w celu wygenerowania uaktualnionej wersji przeglądu cytowań dokumentów 

z tej listy. W nowym przeglądzie będą ujęte wszystkie nowe cytowania, 

które pojawiły się od ostatniego przeglądania.
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Ocena autora 
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1. h-index (indeks h)
2. Articles Published (opublikowane artykuły)
3. Citations (cytowania)

Pozostałe dwa wykresy w bazie Scopus — Articles Published (opublikowane 

artykuły) i Citations (cytowania) — umożliwiają przegląd historii publikacji 

autora i poziomu aktywności pod względem cytowań w czasie, co jest 

pomocne przy głębszej ocenie dorobku naukowego. 



Uwaga: domyślnie indeks h jest obliczany w bazie Scopus na podstawie doku-

mentów autora opublikowanych od roku 1996 do chwili obecnej. Można dowolnie 

zmienić zakres lat, byleby początkowa data analizowanego okresu była ≥1996. 

Bardziej szczegółowe informacje o ocenie dorobku naukowego 

(RPM, Research Performance Measurement) i zaletach indeksu h można 

znaleźć w podręczniku użytkownika narzędzi RPM dostępnym w witrynie 

internetowej www.info.scopus.com.
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1. Exclude from Citation Overview (pomiń w przeglądzie cytowań)
2. h-graph (wykres h)
 



Najświeższe informacje na bieżąco

Baza Scopus oferuje szereg opcji personalizacji, zapewniających między 

innymi bieżące dostarczanie najświeższych informacji pocztą elektroniczną 

lub za pośrednictwem własnego kanału RSS: po zarejestrowaniu się i uzys-

kaniu nazwy użytkownika oraz ustaleniu hasła można zapisywać historię 

wyszukiwania, a także konfi gurować system otrzymywania powiadomień 

o nowych rekordach w bazie spełniających żądane kryteria wyszukiwania.

Strona My Profi le (mój profi l)
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1. My Profi le (mój profi l)
2. Register (rejestracja)
3. Saved Searches (zapisane wyszukiwania)

W celu korzystania ze spersonalizowanych funkcji w bazie Scopus należy 

zarejestrować się — aby uzyskać nazwę użytkownika i hasło — konfi gurując 

profi l prywatny. Aby skonfi gurować profi l, należy kliknąć link Register 

(rejestracja) znajdujący się w prawym górnym rogu każdej strony bazy 

Scopus. W celu zdalnego dostępu do bazy Scopus należy uzyskać 

od bibliotekarza nazwę użytkownika do logowania zdalnego. 

We własnym profi lu można zarządzać:
zapisanymi wyszukiwaniami,

powiadomieniami o nowych rezultatach wyszukiwania i o cytowaniu 

dokumentów,

zapisanymi listami,

zgrupowanymi autorami,

profi lem prywatnym i ustawieniami bazy Scopus,

ustawieniami programu RefWorks (o ile użytkownik z niego korzysta), 

hasłem.
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Powiadomienia i kanały

Można zapisać swoje wyszukiwanie lub skonfi gurować powiadamianie o 

nowych rezultatach wyszukiwania, żeby codziennie, raz w tygodniu lub 

raz w miesiącu otrzymywać informacje o nowych wynikach. Wyniki te 

są dostarczane do skrzynki odbiorczej użytkownika. Można też dodać 

wyszukiwanie do czytnika RSS, aby w ten sposób pobierać najnowsze 

artykuły spełniające kryteria wyszukiwania. 

Można skonfi gurować powiadamianie o cytowaniu documentu, tzw. Docu-

ment Citation Alert. Przegląd najnowszych cytowań wybranego artykułu 

lub artykułów z listy rezultatów będzie przesyłany do skrzynki odbiorczej 

codziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu. Można też wybrać określone 

wyniki i zapisać je w My List (moja lista) w celu późniejszego wykorzystania. 
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1. Search Alerts (powiadomienia wyszukiwania)
2. Document Citation Alerts 
    (Powiadomienia o cytowaniu dokumentów)
3. My List (moja lista)



Historia wyszukiwania

Aby w dolnej części strony zobaczyć historię wyszukiwania w danej sesji, 

należy po co najmniej jednym wyszukiwaniu kliknąć przycisk Search 

(wyszukaj). Można połączyć wyszukiwania, a także edytować i zapisywać je 

lub skonfi gurować powiadomienie dotyczące konkretnego wyszukiwania. 

Wyszukiwania z każdej sesji można zapisać w profi lu My Profi le (mój profi l) 

do późniejszego wykorzystania.

Aby znaleźć najnowsze wyniki związane z danym tematem, należy 

ograniczyć wyszukiwanie do wyników dodanych do bazy Scopus w ciągu 

ostatnich 7, 14 lub 30 dni.

Źródła
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Szukając konkretnego czasopisma, można użyć przycisku Sources (źródła) 

znajdującego się w górnej części strony. Listę czasopism można przeglądać 

według tytułu, obszaru tematycznego, typu źródła lub stanu subskrypcji 

(w stosownych przypadkach). Na stronie źródeł są wyświetlane informacje 

o historii tytułu (na przykład jego zmiany), najnowszych numerach 

znajdujących się w bazie Scopus oraz czy dane tytuły są wciąż wydawane.



Pomoc i samouczki

Dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu witryny — informacyjna 
www.info.scopus.com oraz z plikami pomocy www.scopus.com 
zapewniają:

pomoc kontekstową on-line;

samouczki on-line;

aktualizacje produktu;

dane dotyczące bazy Scopus;

podręczniki użytkownika w wielu językach;

informacje o produkcie, takie jak opracowania, wiadomości i często 

zadawane pytania (FAQ); 

przez 7 dni w tygodniu całodobową pomoc techniczną we wszystkich 

sprawach — za pośrednictwem komunikatora LiveChat.

Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek kwestii związanych z bazą Scopus 
dostępna jest pomoc i wsparcie techniczne.

Prosimy też o przekazywanie nam swoich opinii. W większości 
regionów świata jest dostępna pomoc w języku lokalnym. 

Dla użytkowników w Ameryce Północnej lub Środkowej:
Tel.: +1 888 615 4500 (+1 212 462 1978 dla połączeń spoza USA i Kanady)

usinfo@scopus.com

Dla użytkowników w Ameryce Południowej:
Tel.: +55 21 3970 9300

brinfo@scopus.com

Dla użytkowników w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce:
Tel.: +31 20 485 3767

nlinfo@scopus.com

Dla użytkowników w Japonii:
Tel.: +81 3 5561 5034

jpinfo@scopus.com

Dla użytkowników w innych rejonach Azji i Pacyfi ku:
Tel.: +65 6 349 0222

sginfo@scopus.com
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