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O бази података SCOPUS
• Укључује апстракте и референце из 

14.000 наслова и преко 4.000 
издавача

• Омогућава повезивање са пуним 
текстом чланка, уколико је плаћен 
приступ

• Укључује и резултате претраживања 
светске мреже преко претраживача 
SCIRUS



O бази података SCOPUS

• 15 000 индексираних ресурса
• 27 милиона докумената
• 245 милиона цитираних референци
• 13 милиона патената 
• 250 милиона докуменaта на вебу



Број часописа по 
областима

• 4 500 часописа из области хемије, 
физике, математике и техничких 
наука

• 5 900 из области медицине 
• 2 700 из друштвених наука
• 2 500  из биолошких и биотехничких 
наука



Особине Scopus-a
• постоји око 90 % преклапања што се 
тиче самих часописа ако се Scopus 
упореди са  Web of Science (WOS)

• Scopus је повезан са Elsevier-ovim 
претраживачем Scirus

• Основно претраживање 
• Напредно претраживање
• Author search 



Citation Tracker

• Омогућује праћење цитираности 
аутора или изабраних чланака на 
одређену тему

• Даје табеларни преглед цитата 
изабраног аутора по годинама

• Омогућује претраживање цитиране 
литературе



Citation Tracker

• Опцијом exclude autocitations можете 
искуључити самоцитате

• Листу можете сачувати у My profile кликом 
на опцију Save the list

• ЛИСТУ МОЖЕТЕ ПОНОВО КОРИСТИТИ ЗА 
ДОПУНУ ПОДАТАКА ПОСЛЕ НЕКОГ 
ВРЕМЕНА ПОЗИВАЊЕМ ЛИСТЕ ИЗ My 
profile 



Citation Tracker

• Могуће је истовремено процесирати 550 
докумената 

• Могуће је приказати, штампати или послати 
електронском поштом само до 200 
докумената одједном

• Да би креирали и чували своју листу морате 
да се региструјете лично (да изаберете 
корисничко име и лозинку и дате своју e-mail 
адресу)



Citation Tracker

Када добијете листу цитата траженог 
аутора, добијате и могућност да је 
сузите ограничавајући се на (limit to) 
или искључујући (exclude)поједине 
наслове часописа, ауторе, године 
издања, типове радова или научне 
области.
То је веома корисно када у бази има 
више аутора са истим презименом и 
иницијалима.



Citation Tracker
Листу можете средити као библиографију 
по различитим стандардима за 
библиографски опис који су у употреби у 
науци, што је такође веома корисно.
Сређену листу можете штампати, 
копирати у MS Word, послати меилом или 
експортовати у ASCII формату или 
формату за унос у комерцијане софтвере 
за базе података.























Citation Tracker
У SCOPUS-У ЈЕ МОГУЋЕ ПРАТИТИ 
ЦИТИРАНОСТ СТАРИЈИХ РАДОВА КОЈИ СУ 
ОБЈАВЉЕНИ ВАН 14.000 НАСЛОВА КОЈЕ 
ПОКРИВА КОРИШЋЕЊЕМ ОПЦИЈЕ 
ADVANCED SEARCH.
У ПОЉЕ ЗА ПРЕТРАЖИВАЊЕ УНОСИ СЕ 
REFAUTH(PREZIME AUTORA i INICIJAL).
Добија се листа са којом се поступа исто као 
и у претходном случају.

















ПРАЋЕЊЕ ЦИТИРАНОСТИ

• Праћење цитираности новијих радова 
објављених у часописима које покрива 
SCOPUS је релативно једноставно.

• Редовна допуна података о 
цитираности је веома једноставна.

• Могуће је праћење цитираности радова 
из одређене области.



ПРАЋЕЊЕ ЦИТИРАНОСТИ

Пошто је израда библиографије 
цитираних радова на основу базе 
података SCOPUS далеко 
компликованија него ако се ради на 
основу Web of Science, 
не препоручујем вам да 
прихватате да то радите за 
истраживаче.
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НЕПРЕЦИЗНА ЦИТИРАНОСТ

Истраживачима можете показати како да 
раде или пратити за њих цитираност 
њихових новијих радова, али им 
нагласите да праћење цитираности у 
овој бази података служи првенствено 
за успостављање контаката између 
научника који се данас баве сродном 
тематиком, а не за библиометријске 
анализе.



Хвала на пажњи !


