Nuotolinė prieiga prie Thomson Reuters Web of Science
Informuojame apie galimybę naudotis nuotoline prieiga prie Thomson Reuters Web of Science
citavimo ir bibliografinių duomenų bazių:
• Web of Science,
• Journal Citation Reports,
• Essential Science Indicators.
Šias duomenų bazes Lietuvoje prenumeruoja tik VU ir KTU (per struktūrinių fondų finansuojamą
projektą eMoDB.LT2)
Naudotis nuotoline prieiga prie šių duomenų bazių galite susikūrę asmeninę paskyrą Thomson
Reuters Web of Science tinklalapyje adresu http://isiknowledge.com.
Norint susikurti asmeninę paskyrą, reikia atlikti šiuos veiksmus:
1. Tapti Vilniaus universiteto bibliotekos (VUB) skaitytoju (žr. adresu
http://www.mb.vu.lt/vartotojo-abc#registracija ir VUB darbo laikas http://www.mb.vu.lt/darbolaikas).
2. Prisijungti prie VUB kompiuterių tinklo su skaitytojo autorizacijos vardu ir slaptažodžiu (daugiau
žr. adresu http://www.mb.vu.lt/vartotojo-abc#kompiuteriai-internetas). SVARBU - prisijungimas
turi būti atliekamas esant VU patalpose (t.y. ne virtualiai, nes tie, kurie turi VU VPN prisijungimo
duomenis, ir taip turi prieigą prie šių bazių)
3. Prisijungti prie VUB prenumeruojamos Web of Science duomenų bazės adresu
http://isiknowledge.com arba VUB svetainės www.mb.vu.lt Elektroninių išteklių puslapio
http://www.mb.vu.lt/istekliai/ paieškos lauke įrašius Web of Science.
4. Užsiregistruoti Web of Science duomenų bazėje: įvesti el. pašto ir kitus reikiamus asmens
duomenis, susikurti savo slaptažodį ir tokiu būdu susikurti asmeninę paskyrą Thomson Reuters Web
of Science paieškos platformoje.
Ta pati instrukcija galioja norintiems susikurti asmeninę paskyrą KTU.
Jungtis prie susikurtos asmeninės paskyros ir naudotis Web of Science, Journal Citation Reports ir
Essential Science Indicators duomenų bazėmis adresu http://isiknowledge.com galima iš bet kurio
prie interneto prijungto kompiuterio.
Dėl prisijungimo iš MRU kompiuterių, kreipkitės į vyresn. bibliotekininkę Nataliją Popkovą
(natalija.popkova@mruni.eu, tel.: (85) 2714 667 arba I-05 kab.).
Asmeninė paskyra galioja 6 mėnesius. Jiems pasibaigus, reikės paskyrą iš naujo aktyvuoti, nuvykus
į VU ir prisijungti prie Thomson Reuters Web of Science VU kompiuterių tinkle (daugiau žr.
Roaming Access adresu http://wokinfo.com/welcomekit/promote.html ir
http://wokinfo.com/about/mobile/).
Daugiau informacijos apie:
Thomson Reuters Web of Knowledge (http://wokinfo.com/)
Web of Science (žr. http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/)
Journal Citation Reports (žr. http://wokinfo.com/products_tools/analytical/jcr/)
Essential Science Indicators (žr.
http://wokinfo.com/products_tools/analytical/essentialscienceindicators/).

Jeigu kiltų klausimų dėl naudojimosi šiomis Thomson Reuters duomenų bazėmis, prašome kreiptis į
vyresn. bibliotekininkę Nataliją Popkovą (natalija.popkova@mruni.eu, tel.: (85) 2714 667 arba I-05
kab.).

