
Jak wyszukiwać 
w bazie Scopus

(Elsevier) – przykłady

Materiał opracowano na podstawie zapytań użytkowników Biblioteki CIOP-PIB w zakresie 

korzystania z bazy Scopus. Przywołane przykłady korespondują z zagadnieniami realizowanych 

wyszukiwań, prezentują wybrane możliwe sposoby użytkowania bazy Scopus.

Fot. Witold Sygocki



W prezentacji znajdują się wskazówki m.in. o tym:

• jak uzyskać dostęp do bazy Scopus

• jak wyszukiwać publikacje – zapytanie o autora (Authors)

• jak wyszukiwać artykuły - (Article title)

• jak wyszukiwać informacje o czasopiśmie (Source Title)

• jak wyszukiwać informacje bibliometryczne

(Citation overview – wskaźniki cytowań, indeks H)

• jak wyszukiwać publikacje na wybrany temat –

(Article Title, Abstract, Keywords)

• Wskaźniki altmetryczne w bazie (np. Tweet, Mendeley, EBSCO)



Dostęp do bazy Scopus przez portal ciop.pl  

Zakładka: Bazy zasobów elektronicznych

Wirtualna Biblioteki Nauki (WBN)



Baza Scopus dostępna przez witrynę WBN



Wybór bazy: Scopus

pola do wyszukiwania



Wyszukiwanie, pytanie o autora:

Widerszal-Bazyl, Maria



Wynik dla pytania dla: Widerszal-Bazyl M w Scopus

[układ chronologiczny]
wynik: 29 listopad 2017 r.



Wynik dla: Widerszal-Bazyl M

Analiza ilościowa wyników w Scopus

układ: cytowania malejąco (cytowania = 716, index-h = 12 )
aktualizacja 29 listopad 2017 r.



Wynik dla: Widerszal-Bazyl M

Analiza wyników w Scopus: publikacje w czasopismach
aktualizacja 29 listopad 2017 r.



Wynik dla: Widerszal-Bazyl M

Analiza ilościowa wyników w Scopus: afiliacje
aktualizacja 29 listopad 2017 r.



Wynik dla autora: Widerszal-Bazyl M

[zindeksowane publikacje: 27 / wskaźniki bibliometryczne: 

cytowania = 716, h-index = 12

aktualizacja 29 listopada 2017 r.



Rekord, pierwszy na liście z wielu wyników dla: 

Widerszal-Bazyl Maria (najwyższy wskaźnik cytowań = 160)

dane z dnia  29 listopada 2017



Wskaźniki altmetryczne: Widerszal-Bazyl M, Cross-national differences in relationships of 

work demands, job satisfaction, and turnover intentions with work-family conflict (2007)

EBSCO Abstract Views = 6137/ PDF Views = 1953; Mendeley Readers = 35 



Informacje o autorze w Scopus: 

Widerszal-Bazyl M



Dostęp do informacji o: 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics

and Widerszal-Bazyl M (usystematyzowane cytowaniami, od najwyższych)



Informacje o: 

International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
(m.in. wskaźniki: CiteScore 2016, SJR, SNIP) zawartość ilościowa



Wyszukiwanie artykułów z International Journal of Occupational 

Safety and Ergonomics w Scopus:



Wyniki dla: International Journal of Occupational Safety and 

Ergonomics JOSE w Scopus
dane: 29 listopada 2017 r.



Citation overview: International Journal of Occupational Safety 

and Ergonomics [zindeksowane publikacje: 1093

cytowania = 5049, h-indeks= 25] 
dane: 29 listopada 2017 r.



Wyszukiwanie w Scopus, pytanie o: 

„job satisfaction” And Poland (Affiliation)
Zakres wyszukiwania: Article Title, Abstract, Keywords / Affiliation country



Wyniki dla pytania o: 

„job satisfaction” And Poland (Affiliation)
[układ wg. cytowań, od najwyższego]



Pytanie o publikacje 

Authors: Widerszal-Bazyl Maria Source title: International 

Journal of Occupational Safety and Ergonomics



Wyniki dla: 

Authors: Widerszal-Bazyl M

Source title: International Journal of Occupational Safety and 

Ergonomics [układ wg. cytowań, od najwyższego]



Opracowanie: 

Witold Sygocki

Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB

[wisyg@ciop.pl]

Więcej informacji dotyczących bazy Scopus można znaleźć m.in. na stronie:

https://www.elsevier.com/solutions/scopus

webinaria:

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/webinars

Opracowano na podstawie wyników IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie zadań 
służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Dane do prezentacji weryfikowane: 29 listopada 2017

https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/webinars

