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informacijske vire.
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Abstract: By comparing citations and use of articles from international scientific journals,
we wanted to explore the relationship between bibliometric and altmetrics indicators. We
analyzed data on the articles downloads of the three largest providers of scientific
electronic journals in Slovenia: ScienceDirect, SpringerLink and Wiley Online Library.
Usage statistics from The Central Technological Library at the University of Ljubljana
(CTK) for years 2013, 2015 and 2017 were compared with the journal impact factor SJR
from the SCImago database. The purpose of the research was to present the link between
the number of article downloads in PDF or HTML form and citation data from the same
journals. We have confirmed that the list of scientific journals whose articles have the most
downloads is stable over the years. The hypothesis that the changed number of journals of
a particular publisher of scientific literature does not affect the number of article
downloads, has not been confirmed or refuted. The main of the three research questions
was: Do scientific journals with a higher journal impact factor have more article download
than journals with a lower journal impact factor? We found out that scientific journals in
the first quartile have a greater chance of reaching a larger number of article downloads
than journals in the second, third or fourth quartiles. Journals in higher quartiles also have
a greater average number of article downloads, although only a few percent of journals
from the higher quartile have a larger number of article downloads than journals from the
lower quartiles. The hypothesis that journals with a higher journal impact factor have a
greater likelihood for a larger number of article downloads than journals with a lower
journal impact factor can be confirmed, although exceptions are possible. Thus, altmetric
indicators seem to be suitable for complementing bibliometric indicators. Based on these
indicators, libraries can provide their users with the highest quality information.
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1 UVOD

Vzporedno z razvojem in spremembami v delovanjem družbe se dogajajo premiki tudi v
načinu znanstvenega komuniciranja in informiranja. Znanstvenikom in raziskovalcem se
ponuja širok spekter meril za ocenjevanje kvalitete raziskovalnih rezultatov. Te možnosti
spreminjajo izbor za raziskovalne rezultate, ki jih bodo uporabili v svojem delu, in
osredotočanje na vidike raziskave, ki bodo njihovo delo naredili kakovostnejše in bolj
odmevno. S pomenom znanosti in znanstvenega raziskovanja pa raste tudi pomen
bibliometrije, torej raziskovanje raziskovanja, ki temelji na analizi objav raziskovalnih
rezultatov.

Znanstveno raziskovalno delo ni rutinirana dejavnost, zato je ocenjevanje in merjenje
tovrstnih rezultatov izjemno zahtevna naloga. Prav kvantitativni podatki so tisti, ki imajo
še posebej pomembno vlogo pri odločanju o zaposlitvah in napredovanjih zaposlenih ter
financiranju raziskovalnih nalog in projektov. Z bibliometrijo se tako ukvarjajo predvsem
v univerzitetnih, visokošolskih in specialnih knjižnicah, ki nudijo uporabnikom storitve za
raziskovalno dejavnost (Južnič, 2000). Znanstvenikom so še vedno na voljo klasični
bibliometrijski indikatorji, ki zajemajo štetje različnih tipov objav, publikacij in citatov.
Kazalniki so zaradi standardizacije enostavni za uporabo in primerjavo, kar je lahko razlog
za pretirano poenostavitev ter površno oziroma napačno uporabo. Pravo tako družba
znanstvenikom

in

raziskovalcem

ponuja

različne

možnosti

delovanja

znotraj

raziskovalnega okolja. Spremembe narekujejo ekonomski interesi, hiter razvoj tehnologij
in drugačno vrednotenje, zato se v zadnjih letih pojavlja vse več novih oblik spremljanja
razvoja znanosti. O altmetriji kot alternativni obliki vrednotenja znanstvenega dela
začnemo govoriti od nastanka Manifesta o altmetriji (Priem, Taraborelli, Groth in Neylon,
2010). Ponudniki informacijskih virov tako ponujajo vedno več različnih meritev uporabe
in statistik altmetrijskih meril, od knjižnic pa je odvisno kako jih bodo uporabili in
upoštevali pri nakupu ter posredovanju informacijskih virov uporabnikom.

Z nastankom novih altmetrijskih meril in kazalnikov se pogosto postavljajo vprašanja
v kakšnem odnosu so le-ta s klasičnimi bibliometrijskimi merili in indikatorji. Odgovore
na ta vprašanja že iščejo v tujini, v Sloveniji pa se to področje raziskovanja še ni pričelo
odpirati. V nalogi so obdelani podatki o uporabi člankov iz znanstvenih revij treh največjih
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servisov znanstvenih elektronskih revij v Sloveniji: ScienceDirect, SpringerLink in Wiley
Online Library s strani uporabnikov v Sloveniji in primerjani s statusom posameznih revij
glede na analizo citiranja. Rezultat raziskave bo primerjava klasičnih bibliometrijskih
kazalnikov (dejavnik vpliva revije) z altmetrijskimi kazalniki (število prenosov člankov iz
posameznih revij). V magistrski nalogi bo preverjeno ali imajo znanstvene revije z višjimi
dejavniki vpliva revije več prenosov člankov kot revije z nižjimi dejavniki vpliva revije.
Seznam znanstvenih revij, katerih članki imajo največ prenosov se skozi leta naj ne bi
bistveno spreminjal. Prav tako bo preverjeno ali spremenjeno število ponujenih
znanstvenih revij posameznega založnika znanstvene literature vpliva na število prenosov
člankov. Podatki za preverjanje postavljenih hipotez bodo pridobljeni s strani konzorcija
Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju CTK). Analizirani bodo
podatki iz let 2013, 2015 in 2017 za servise ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online
Library. Rezultati raziskave bodo pomembni pri odločanju o vsebini konzorcijske ponudbe
koordinatorja konzorcijev CTK in pri spreminjanju metodologije sofinanciranja nakupa
mednarodne znanstvene literature v Sloveniji Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (v nadaljevanju ARRS).
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 BIBLIOMETRIJA IN OPREDELITEV IZRAZOV
Z razvojem znanosti je bibliometrija pridobila pomembno vlogo pri ocenjevanju
znanstvenih virov. Kljub temu se slovenski izrazi na tem področju uveljavljajo precej
počasi. Komisija za terminologijo pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije je po izidu
Bibliotekarskega terminološkega slovarja leta 2009 nadaljevala z dopolnjevanjem slovarja
tudi na tem področju. Bibliometrija kot preučevanje informacijskih virov in njihove
uporabe z matematičnimi in statističnimi metodami, je poleg izrazov analiza citiranja,
bibliometrijski indikator/kazalnik, citatni indeks, citat, citiranost, citiranje, samocitat in
čisti citat, najbolj uporabljen izraz (Kanič, 2011). V tujini pa se že ukvarjajo z uporabo
izrazov usage metrics (slo. merila uporabe) in altmetrics (slo. altmetrija). Glänzel in
Gorraiz (2015) menita, da se je merjenje uporabe pojavilo že pred citatnimi indeksi, saj
bibliotekarji sledijo uporabi knjižničnega gradiva od začetka profesije. Pojem altmetrija se
pojavi kasneje, opredeljen pa je v Manifestu o altmetriji (Priem idr., 2010). Avtorji
predlagajo, da se z novimi altmetrijskimi orodji omogoči boljši izbor in spremljanje
odmevnosti objav v znanosti.
Tri najpomembnejše metode, ki so trenutno v uporabi, metoda ekspertnega ocenjevanja
(ang. peer review), analiza citiranja in dejavnik vpliva revije, zaradi neobvladljivega
naraščanja znanstvenih objav ne zmorejo več ustrezno določati meril vrednotenja.
Ekspertno ocenjevanje je kot kvalitativna metoda starejša od kvantitativnih in velja zaradi
velikega števila člankov za precej zamudno, poleg tega pa je večina člankov, ne glede na
kvaliteto, vseeno nekje objavljenih in tako ne omejujejo objav. Južnič idr. (2010) so
ugotovili, da se bibliometrijski rezultati bolj ujemajo z rezultati ekspertnega ocenjevanja
kadar je konflikt interesov manjši, ujemanje pa ni popolno. Analiza citiranja se je v zadnjih
dveh desetletjih uveljavila kot najbolj pogosto uporabljena bibliometrijska metoda za
ocenjevanje različnih vidikov kvalitete raziskovalnega dela. S problematiko pomanjkanja
teoretičnih izhodišč metode, s katerimi bi lahko pojasnili z analizo citiranja pridobljene
rezultate, se je pred skoraj dvajsetimi leti ukvarjal Južnič (2000), a ta ostaja aktualna še
danes. Kaj torej citiranje pravzaprav pomeni, kakšni so motivi zanj, kaj dejansko z njim
merimo in ali imajo vsi citati enako vrednost in pomen? Deset let kasneje tudi Priem idr.
(2010) analizo citiranja označijo kot koristno, a ne zadostno merilo, ki zanemarja več
dejavnikov ter zahteva precej časa za pomembne izsledke.
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Altmetrija razširja pogled na vpliv in hkrati omogoča analizo različnih vrst vpliva. Slika 1
predstavlja različne vplive na objavo in sicer uporabo, ekspertno ocenjevanje, citiranje in
altmetrijo. Altmetrijski pristop naj ne bi bil vezan samo na znanstvene članke kot
zaključeno znanstveno delo, ampak tudi na nove oblike izražanja znanstvenih izsledkov –
izmenjavo neobdelane znanosti, raziskovalne podatke in druge oblike nedokončanih
znanstvenih objav kot so blogi in komentarji (Priem idr., 2010).

VPLIVI

UPORABA
prenosi
ogledi

EKSPERTNO CITIRANJE ALTMETRIJA
OCENJEVANJE
hramba
povezave
zaznamki
diskusije

Slika 1: Vpliv (vir: Priem idr., 2010)
Navkljub spremembam v procesu znanstvenega komuniciranja in informiranja, zaradi
novih tehnologij, osnovna pravila ostajajo enaka. Znanstveni članki po zaslugi ekspertnega
ocenjevanja še vedno ostajajo najpomembnejša in najkakovostnejša oblika objave
raziskovalnih rezultatov ter imajo veliko moč in vpliv v znanstvenem procesu. S strmim
naraščanjem števila znanstvenih elektronskih revij pa se pojavljajo povečane potrebe po
ustrezni infrastrukturi in podpori vsem deležnikom. Lahko gre za izobraževanje
uporabnikov, skrb za dostop do informacij, primerne informacijske sisteme ali odločitve
knjižnic pri nabavi ustreznih elektronskih dokumentov.
Schaffner (1994) je že kmalu ob pojavu elektronskih revij predstavil funkcije znanstvenih
revij. Sprva morajo elektronske revije izpolnjevati osnovne funkcije tiskanih revij, z
opravljenim tranzitom, ko bodo nove tehnologije omogočale nove vloge in funkcije, pa bo
potrebno nekaj tradicionalnih nalog opustiti in jih nadomestiti z novejšimi načini.
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Izpostavil je model z naslednjimi funkcijami, ki si sledijo glede na stopnjo pomembnosti:
– izgradnja kolektivne zbirke znanja (pri kateri ne gre le za ustvarjanje znanja, ampak tudi
za omogočanje dosegljivosti in dostopa)
– uporaba informacij (informacije postanejo del zbirke znanja, ko jih uporabniki preberejo,
citirajo, analizirajo, komentirajo in nadgradijo)
– potrjevanje kakovosti objav (s pomočjo recenzijskih pregledov)
– distribucija nagrad (prioritete, prepoznavnost, potrditev, dodeljevanje sredstev)
– grajenje znanstvene skupnosti (nevidni kolegij, sodelovanje v okviru konferenc, v
spletnem okolju).

2.2 PRENOSI IN CITATI
Recenzirani članki znanstvenih revij predstavljajo primarni način znanstvenega
komuniciranja in informiranja. Raziskovalci tako predstavijo rezultate svojih raziskav,
teorije in preglede. V namen povezave svojih ugotovitev s predhodnimi znanji
citirajo/navajajo članke drugih avtorjev. Avtor se za citiranje članka odloči, če ga pozna, ga
označi kot relevantnega za svoj lasten članek in verjame, da je dovolj pomemben za
eksplicitno navajanje (Brody, Harnad in Carr, 2006). Seveda je pomemben tudi drug vidik,
zakaj je nek članek citiran, zakaj pritegne pozornost in zakaj ga uporabniki prenesejo iz
servisa za morebitno branje? Raziskave prikazujejo različne načine uporabe informacijskih
virov. Za raziskovalce je značilno, da pogosto besedilo le preletijo in navzkrižno preverijo.
Vilar, Južnič in Bartol (2015) so potrdili hipotezo, ki je bila postavljena na osnovi
mednarodnih raziskav, da 73 % slovenskih raziskovalcev pogosto prebere med 20 % in
40 % dokumentov, ki jih prenesejo.

Moed in Halevi (2016) sta predstavila 10 pomembnih dejavnikov na podlagi katerih lahko
raziskujemo razlike med štetjem prenosov in citatov ter omogočajo različne interpretacije
uvrstitev. Dejavniki so primerni za dejansko uporabo in interpretacijo števila prenosov in
citatov.
1. Nepopolni podatki o številu prenosov oziroma nepopolne statistike uporabe so posledica
vplivov delovanje uporabnikov in sistema. Avtorji lahko namreč prenesene dokumente
delijo s svojimi kolegi preko različnih informacijskih kanalov in tako sistem ne more
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beležiti dejanskega števila uporab. Prav tako je lahko isti dokument dostopen na več mestih
ali na primer v odprtem dostopu na drugi lokaciji na internetu. Takšnih prenosov statistike
uporabe torej ne beležijo, lahko pa pomembno vplivajo na dejansko število prenosov.
2. Nepopolni podatki o številu citatov so lahko posledica neuporabe vseh relevantnih virov
citatov v določeni podatkovni bazi. Analize citatov so večinoma dostopne v velikih,
multidisciplinarnih bazah podatkov, ki večinoma vključujejo znanstvene revije, ne pa tudi
podatkov o citatih knjig in prispevkov s konferenc. Pogosto niso vključene pomembne
nacionalne revije držav, katerih uradni jezik ni angleščina, imajo pa lahko ogromno
notranjih znanstvenih informacij.

3. Prenos dokumentov z dostopom do celotnega besedila ne pomeni nujno, da je bil
dokument tudi v celoti prebran. Lahko je dokument le pridobil pozornost in je bil prebran
le povzetek in/ali opravljen hiter prelet besedila.

4. Uporabniki se lahko razlikujejo glede na namen branja in citiranja, zato se lahko
razlikujejo tudi statistike uporabe. Lahko gre za praktike, raziskovalce, študente ali
zainteresirano javnost. Različni uporabniki lahko kažejo različne oblike uporabe, tudi če
imajo dostop do istih vsebin (Kurtz in Bollen, 2010). Med naštetimi uporabniki na primer
le raziskovalci redno objavljajo članke in citirajo druge članke.
5. Število prenosov dokumentov je odvisno od tipa dokumenta oziroma njegove vsebine.
Uvodniki, povzetki s konferenc in novice lahko imajo veliko prenosov, ampak so v
primerjavi s članki malo citiran informacijski vir.
6. Prenosi in citati kažejo različne funkcije pri analizi zastarelosti. Oboji se razlikujejo
glede na čas, vendar na drugačen način. V nasprotju s podatki o citiranju so podatki o
uporabi na voljo skoraj v realnem času. Prvih nekaj mesecev po spletni objavi imajo lahko
dokumenti visoko število prenosov, a malo citatov, po štirih letih pa se število prenosov
znatno zmanjša, medtem ko število citatov takrat doseže svojo najvišjo vrednost.
7. Prenosi in citati merijo različne vidike. Prenosi dokumentov v krajšem obdobju so bolj
namenjeni merjenju zavedanja in pozornosti, ki jo bralec posveti dokumentu, pri citiranju
pa gre bolj za razmislek o uporabljeni literaturi v raziskovalnem procesu, in kar avtorji
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dojemajo kot najpomembnejše ter relevantno za lastno delo. Avtorja poudarjata tudi pomen
zgodovinske komponente – veliko člankov je prenesenih za zgodovinski interes, ne pa
direktno kot vpliv na trenutni raziskovalni problem.
8. Prenosi in citati lahko vplivajo drug na drugega na več različnih načinov. Pogoj za
citiranje dokumenta je branje le-tega, za kar pa je najprej potrebno opraviti njegov prenos.
Prenos torej vodi do citiranja dokumenta. Vpliv pa lahko obstaja tudi v obratni smeri.
Dokument lahko pridobi pozornost in je prenesen na podlagi citiranja. Tudi citati lahko
torej lahko v prenos dokumenta.
9. Število prenosov je bolj občutljivo na manipulacije kot število citatov, saj je navadno
urejeno na podlagi recenzijskih procesov (samocitiranje je hitro ugotovljeno). Avtor lahko
večkrat prenese lasten članek ali za to zaprosi svoje študente. Prav tako lahko na prenose
vpliva prenos celotne revije s strani posameznika za namen izdelave tiskane verzije revije.

10. Podatki o citatih so javne narave, medtem ko so statistike uporabe zasebne podatkovne
zbirke. Podatki o uporabi se namreč ne nanašajo le na število prenosov dokumentov,
ampak tudi na kontekstualne informacije o drugih dokumentih, ki jih je prenesel isti
uporabnik. Takšni podatki so lahko zbrani na nivoju posameznika, institucije ali
ponudnika.

2.3 PREGLED RAZISKAV
Vse več novejših raziskav opisuje raziskovanje pomena prenosov oziroma prej omenjenih
meril uporabe v odnosu do uporabe citatov informacijskih virov kot edinega vrednotenja
uporabe. Moed in Halevi (2016) sta naredila statistično analizo o prenosu člankov z
dostopnim celotnim besedilom v Elsevirjevem servisu ScienceDirect za vsa raziskovalna
področja in ugotovila velike razlike v številu prenosov glede na citate, raziskovalna
področja, revije in tip dokumenta. Študije analizirajo prenose podatkov za specifične revije
(Moed, 2005), specifična raziskovalna področja (Liu, Fang in Wang, 2011), več
raziskovalnih področij (Gorraiz, Gumpenberger in Schlögl, 2014) in so skoncentrirane na
krajša ali daljša časovna obdobja. Vaughan, Tang in Yang (2017) so raziskovali povezave
med citati in prenosi podatkov ter razlike med raziskovalnimi področji največje Kitajske
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baze podatkov China Academic Journal Network Publishing Database. Iz vzorca so izločili
ne-raziskovalne članke (recenzije knjig, uvodnike, novice, obvestila) ter analizirali prenose
na ravni revij in ravni člankov. Prenos podatkov lahko poteka v okviru določene institucije
ali pa gre za vse uporabnike določene baze podatkov, slednja oblika je med raziskavami na
tem področju pogostejša. V raziskavo je bilo vključenih 150 revij, po 30 revij in 50
člankov iz vsakega raziskovalnega področja; naravoslovja, inženiringa, medicine,
družboslovja in humanistike. Zajetih je bilo 69 raziskovalnih področij. Rezultati so
pokazali, da imajo revije s področij družboslovja in humanistike večje korelacije med
prenosi člankov in dejavniki vpliva revije ter med citati in prenosi članki kot revije s
področij naravoslovja, inženiringa in medicine. Med članki z najvišjimi dejavniki vpliva
revije imajo največ prenosov članki iz področij družboslovja, najmanj pa članki iz področij
medicine. Prav tako so članki s področij družboslovja in humanistike bolj brani kot članki
iz ostalih področij. Korelacije med citati in prenosi člankov so večje na nivoju člankov, kot
na nivoju revij. Rezultati na ravni revije so namreč manj dovzetni za manipulacije
posameznikov in so bolj zanesljiv vir (npr. za namen nabave informacijskih virov) kot na
ravni prenosov člankov (npr. za ocenjevanje vpliva posameznega dokumenta). Povzamemo
lahko, da so podatki o številu prenosov podatkov bolj uporabni za področja družboslovja in
humanistike ker odražajo in merijo širši učinke, ne pa le vpliv pri citiranju avtorjev.
Raziskava je pokazala močne korelacije med dejavniki vpliva revije in številom prenosov
člankov, kar kaže na to, da bi lahko bili podatki o številu prenosov uporabljeni pri
ocenjevanju dejavnik vpliva revije. Ocena bi bila predvsem primerna pri revijah s področij
družboslovja in humanistike, saj so tam korelacije močnejše. Potrebno pa bi bilo podatke o
prenosih zbirati pogosteje in tako odpraviti določene omejitve. Knjižnice uporabljajo
podatke o dejavniku vpliva revije za pomoč pri odločitvah o nakupu in prekinitvi
naročnine znanstvenih revij in možno je, da bodo podatki o prenosu igrali vse bolj
pomembno vlogo pri teh odločitvah. Avtorji omenjajo pomembnost teh podatkov na ravni
posamezne institucije, saj so takšni podatki tako še bolj natančni in imajo dejansko
povezavo z uporabo le-teh znotraj ustanove.
Schlögl, Gorraiz, Gumpenberger, Jack in Kraker (2014) so primerjali prenose člankov v
PDF in HTML obliki servisa ScienceDirect ponudnika Elservier, citate iz baze istega
ponudnika Scopusa in podatke o prenosih iz raziskovalcem namenjenega družbenega
omrežja Mendeley. Za analizo so uporabili članke iz dveh revij s področja informacijskih
sistemov: Journal of Strategic Information Systems (v nadaljevanju JoSIS) in Information
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and Management (v nadaljevanju I&M), objavljenimi med leti 2002 in 2011. Rezultati so
prikazali srednjo do visoko korelacijo med prenosi člankov revij servisa ScienceDirect in
citati ter med prenosi člankov revij servisa ScienceDirect in prenosi iz omrežja Mendeley.
Tudi korelacija med prenosi iz omrežja Mendeley in citati je bila srednja. Ugotovili so, da
revija doseže največje število prenosov v letu objave in malce kasneje, za največje število
citatov pa je potrebnih kar nekaj let. Rezultati so pokazali, da imajo daleč največ prenosov
članki z dostopom do celotnega besedila. Iz analize je razvidno, da imajo članki obeh revij
največ prenosov v letu objave ali v letu prej, saj so članki v elektronski obliki objavljeni
pred tiskano obliko. Tudi starejši članki imajo visoko število prenosov. Članki revije JoSIS
večinoma dosežejo največje število prenosov nekaj let po objavi, medtem ko se pri člankih
revije I&M to zgodi v letu objave. Analiza zastarelosti na ravni člankov je pokazala, da
članki revije JoSIS večino citatov prejmejo v vseh citatnih letih (torej članek iz leta 2002
prejme največ citatov v letu 2011), članki revije I&M pa največje število citatov dosežejo
prej. V letu objave je citiranih malo člankov, veliko povišanje se pojavi eno leto po objavi,
sledi stagnacija in nato je največje število citatov skoraj v vseh primerih doseženo v
letu 2010 ali 2011. Raziskovalcem namenjeno družbeno omrežje Mendeley je nastalo
leta 2009, zato so v raziskavo zajeli podatke za leti 2010 in 2011. Analiza je pokazala
podobnosti in razlike med citati, prenosi iz servisa ScienceDirect in omrežja Mendeley.
V analizi zastarelosti so se pokazale jasne razlike med citati in prenosi – medtem ko traja
nekaj časa, da dosežejo članki največje število citatov, se največje število prenosov doseže
v letu objave ali takoj za tem. Največja korelacija je bila med številom prenosov in
številom citatov, malo manjša pa med številom prenosov iz servisa ScienceDirect in
omrežja Mendeley. Avtorji se sprašujejo kako dolgo bo trajalo, da se altmetrijska merila
sprejmejo v znanstveno skupnost in hkrati poudarjajo pomembnost točne določitve meril.

Povezave med altmetrijskimi in bibliometrijskimi merili v sklopu raziskovalcem
namenjenih družbenih omrežij, je na ravni avtorjev raziskoval tudi Ortega (2015). Proučil
je, kako lahko kazalniki, pridobljeni s tovrstnih družbenih omrežij, merijo vpliv
raziskovalnih objav. Raziskavo je opravil na podlagi 10.000 profilov avtorjev iz španske
agencije za znanstveno raziskovanje (špa. Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas – CSIC) v sklopu raziskovalcem namenjenih omrežij: ResearchGate,
Academia.edu in Mendeley ter raziskovalcem namenjenih iskalnikov: Microsoft Academic
Search in Google Scholar Citations. Zaznano je bilo razmerje med altmetrijskimi in
bibliotemetrijskimi kazalniki na ravni avtorjev. Bibliometrijska merila so bolj stabilna na
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različnih spletnih mestih, kar pa ne velja za altmetrijska merila. Altmetrija lahko odraža
alternativno dimenzijo raziskovalne uspešnosti, stremi k popularizaciji znanosti in
omogoča mreženje deležnikom akademskega sveta, vendar pa je daleč od standardizacije
vpliva citiranja.

Altmetrijski kazalniki in merila uporabe se ne skladajo dosledno z bibliometrijskimi merili,
razen pri merilih omrežja ResearchGate. Tudi pri tem omrežju ni nujno, da gre za potrditev
povezave, smiselno je namreč, da prestižni avtor z mnogimi objavami in citati bolj privlači
oglede in prenose dokumentov. Predhodne študije namreč niso odkrile nobenih
pomembnih korelacij med socialnimi in bibliometrijskimi kazalniki. Potrebno je vedeti, da
primerjav na takšni ravni zaradi pomembnih razlik ni smiselno izvajati. Socialnih
kazalnikov ne smemo dojemati kot bibliometrijske kazalnike, ampak kot indikatorje
širjenja informacij, popularizacije znanosti in družbenega vpliva. Ortega (2015) opozarja
tudi na omejitve, ki so precej drugačne od teh v svetu bibliometrijskih kazalnikov. Gre za
parametre kot so: od kdaj profili obstajajo, koliko sledilcev imajo itd. Za natančno
določitev teh razmerij in reševanje omejitev so potrebne nove analize. Na merila uporabe
in socialne indikatorje vplivajo njihove lastne družbene strani, medtem ko so
bibliometrijska merila neodvisna in so bolj stabilna (dokumenti, citati). Korelacije med
njimi niso tako močne, da bi omogočale trditev, da so altmetrijska merila primerna za
vrednotenje raziskovalnega dela, vsaj ne na ravni avtorjev (Ortega, 2015).

Tudi Gorraiz, Gumpenberger in Schlögl (2014) so se v raziskavi dotaknili pomena
altmetrije. Raziskavo so opravili na ravni štirih raziskovalnih področij v servisu
ScienceDirect: umetnost in humanistika, računalništvo, ekonomija, ekonometrija in finance
ter onkologija. Raziskava je potekala na ravni revije med leti 2002 in 2011. Rezultati
kažejo, da je število prenosov odvisno od raziskovalnega področja. Največkrat so bili
v povprečju citirani dokumenti s področja onkologije, manj s področja računalništva in
ekonomije ter najmanj s področja umetnosti in humanistike. Pri prenosih so največje
število prenosov dosegle revije s področij ekonomije, najmanj pa tiste s področjih
računalništva. Izračunali so razlike med tipi dokumentov in korelacije med dejavniki
vpliva revije in merili uporabe. Povprečno število prenosov na dokument je bilo skoraj
konstantno za vsa štiri področja v zadnjih 4 letih. Opozorili pa so, da citati na mnogih
raziskovalnih področjih niso zadostno merilo za vrednotenje raziskav. Digitalna doba
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ponuja možnosti širše slike in zajema tudi prenose, oglede, zaznamke, ki jih analiziramo s
pomočjo meril uporabe in altmetrije. Potrebna pa je razprava in določitev standardov, kajti
mogoče podatki o prenosih niso primerno merilo uporabe, saj so lahko članki preneseni,
vendar niso prebrani ali uporabljeni. Potrebno je opozoriti tudi na razlike med prenosi in
citati v razmerju z jezikom dokumentov. Guerrero-Bote in Moya-Anegón (2014) sta
namreč ugotovila, da imajo revije, ki vsebujejo članke v jeziku, ki ni angleški, dvakrat
toliko prenosov, kot imajo citatov.
Alternativni kazalniki omogočajo kritje nekaterih pomanjkljivosti klasičnih kazalnikov kot
je analiza citiranja. Za najbolj obetavno raziskovalcem namenjeno družbeno omrežje velja
omrežje Mendeley, a je tudi tu za pravilno uporabo podatkov potrebno poznati omejitve.
Čeprav njihovo orodje za štetje bralcev, ki praktično pomeni štetje prenosov, močno
povezujejo z štetjem citatov znotraj znanstvenih področij, je potrebno natančno
razumevanje za standardizacijo tovrstnih kazalnikov. Štetje bralcev v omrežju Mendeley je
nov indikator, katerega prednost je hitra dostopnost podatkov v primerjavi z analizo
citiranja. Poseben pomen tiči v zgodnjih dejavnikih vpliva, kar se odraža na raziskovalnih
področjih z zelo hitrim razvojem. Študije so že pokazale povezave med številom prenosov
iz omrežja Mendeley in številom citatov za posamezne članke revij znotraj področij, ki so
indeksirane v podatkovni bazi Scopus. Uporabniki omrežja Mendeley so predvsem
študentje, pasivni raziskovalci, praktiki, le redko pa eminentni raziskovalci, kar ga določa
kot vir pretežno znanstvenih informacij za izobraževalne namene (Thelwall, 2017).
Thelwall (2017) je pripravil seznam razlogov zakaj so članki z visokim številom prenosov
iz omrežja Mendeley redko citirani v publikacijah, ki so indeksirane v podatkovni bazi
Scopus na podlagi Scopusovih dejavnikov vpliva revije, in obratno. Rezultati študije so
pokazali tehnične in legitimne razloge za razlike med merili. Smiselna strategija za
kombiniran kazalnik vpliva članka je uporaba maksimalne vrednosti, ne pa nižje ali
povprečne vrednosti števila citatov in števila prenosov, saj te navadno podcenjujejo vpliv
članka. Razloge lahko uporabimo širše kot primerjavo med altmetrijskimi in
bibliometrijskimi merili.
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Razlogi za visoko število prenosov iz omrežja Mendeley in nizko število citatov publikacij
indeksiranih v podatkovni bazi Scopus so lahko naslednji:
– Članki lahko k branju privabijo več študentov kot raziskovalcev, pri čemer je potrebno
upoštevati, da študentje ne ustvarjajo del, ki so indeksirana v podatkovni bazi Scopus.
– Članki lahko privabijo k branju visoko število strokovnjakov iz prakse (ang. proffesional
readers), ti pa člankov morda ne objavljajo.
– Članki z multidisciplinarnih področij lahko k branju privabijo več bralcev iz področja, za
katerega je značilno visoko število bralcev na citat, čeprav je članek povezan tudi z drugim
področjem.
– Revije z manj znanstvenimi članki, ki dajejo zgled revije lažje za branje, lahko privabijo
visoko število bralcev, čeprav ti veljajo za preprostejše bralce.
– Pregledni članki lahko imajo visoko število bralcev in majhno število citatov, saj nekateri
avtorji raje citirajo pregledne članke kot pa izvirne.
– Članki lahko privabijo k branju splošno zainteresirano javnost in člane raziskovalne
skupnosti, ki pa vira ne uporabljajo neposredno pri svojem delu.
– Članki lahko podpirajo raziskovalni proces, ne da bi bili citirani.
– Bralci člankov so lahko predvsem iz držav, katerih raziskovalci redko objavljajo v
publikacijah, ki so indeksirane v podatkovni bazi Scopus.
Razlogi za visoko število citatov publikacij indeksiranih v podatkovni bazi Scopus in nizko
število prenosov iz omrežja Mendeley so lahko naslednji:
– Članki so lahko zanimivi za akademsko skupnost, ki omrežja Mendeley ne uporablja
zaradi omejenega dostopa do interneta.
– Članki so lahko zanimivi za področje na katerem avtorji delujejo, čeprav avtorji zaradi
delovne prakse ne uporabljajo omrežja Mendeley. Kot primer avtor navaja zdravnike v
bolnišnicah.
– Članki z multidisciplinarnih področij lahko dosežejo visoko število citatov zaradi
področja za katerega je značilno nizko število bralcev na citat, čeprav je članek povezan
tudi z drugim področjem.
– Uporabniki omrežja Mendeley lahko raje kot izviren članek berejo članke z
nadgradnjami, medtem ko avtorji citirajo izvirni članek (Thelwall, 2017).

Costas, Zahedl in Wouters (2014) so se v svojem delu opredelili na altmetrijske indikatorje
ponudnika Altmetric.com, ki na enem mestu predstavlja medijsko pozornost znanstvenim
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publikacijam. Gre za podjetje, ki sledi, analizira in zbira spletne aktivnosti okoli
znanstvenih publikacij iz spletnih virov kot so blogi, Twitter, Facebook, Google+ in drugi.
Podatke pridobljene s pomočjo altmetrijskih indikatorjev so avtorji članka primerjali s
podatki o citatih publikacij različnih znanstvenih področij iz podatkovne baze Web of
Science ponudnika Clarivate Analytics. Altmetrijska merila lahko izražajo tako kvantiteto,
večjo pozornost, kot tudi kvaliteto v primerjavi z drugimi informacijskimi viri. Avtorji
članka so želeli najti vzorce med altmetrijskimi kazalniki v znanstvenih publikacijah in
raziskati razmerje med altmetrijskim in bibliometrijskimi kazalniki. Zanimalo jih je ali
lahko almetrijski podatki omogočijo izbor relevantnejših informacijskih virov in napovedo
ali bo članek v prihodnje prejel veliko citatov, gre namreč za merila, ki merijo trenutno
aktualnost. Dokazali so, da imajo publikacije z večjim vplivom v altmetriji ponavadi tudi
večje število citatov. Čeprav rezultati kažejo povezave med citati in altmetrijskimi podatki,
uporaba analize ni dovoj podprta, saj kar 85 % vseh znanstvenih objav ni omenjeno v virih
altmetrije. Altmetrijska merila niso uporabna iz izbor relevantnejših člankov s pomočjo
filtrov, saj je uporaba med uporabniki še premajhna, čeprav se vsako leto povečuje. Avtorji
članka so izrazili pričakovanje porasta medijske pozornosti znanstvenim objavam v
družbenih omrežjih in menijo, da je mogoče altmetrijo videti kot eno izmed meril za
vrednotenje znanstvenih objav. Sicer altmetrijska in bibliometrijska merila merijo različne
vrste vpliva, lahko pa bi z altmetrijo dopolnili vrednotenja znanstvenih objav, zlasti na
znanstvenih področjih, kjer ima ta večjo prisotnost – področji humanistika in družbene
vede. Od raziskovalcev in širše javnosti je odvisno do kakšne mere se bodo razvile
družbene dejavnosti okoli znanstvenih objav in bodo omogočili almetrijskim merilom
vrednotenje znanstvenih objav. Za določitev merjanje več vrst vplivov, predvidoma za
kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih analiz, pa je potrebnih več raziskav.
Bistvenega pomena za zagotavljanje ustreznih vsebin in dostopov, ter posledično razvoj
visokošolskih knjižnic, je iskanje povezav med objavami znanstvenih rezultatov in merili
uporabe informacijskih virov. Miholič in Južnič (2016) sta se ukvarjala z vplivom boljšega
dostopa do mednarodnih znanstvenih revij na kakovost raziskovalnega dela raziskovalcev
v okviru Univerze na Primorskem. Znanstvene objave z rezultati raziskovalnega dela so
pomemben del procesa znanstvene komunikacije, zanje pa so ključnega pomena
prepoznavnost in visok vpliv na nadaljnje raziskave in objave. Preverila sta povezavo med
uporabo informacijskih virov, ki so na voljo v konzorcijih, in statusom raziskovalnih
dejavnosti Univerze na Primorskem, ki je bila opredeljena s številom objavljenih
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znanstvenih člankov in njihovim statusom ter vplivom. Analiza podatkov med leti 2010–
2014 je pokazala, da boljši dostop do informacijskih virov v znanosti pomeni tudi boljšo
kvaliteto raziskav in objav raziskovalnih rezultatov v mednarodnih znanstvenih revijah.
S povečano uporabo informacijskih virov se povečuje tudi število objavljenih znanstvenih
člankov, ki imajo v znanstvenem svetu večji vpliv in so objavljenih v bolj odmevnih
znanstvenih revijah. Večja uporaba kvalitetnih znanstvenih virov torej omogoča bolj
kakovostne raziskave in objave njihovih rezultatov v kvalitetnejših znanstvenih revijah.
Raziskava je bila izvedena na podlagi podatkov servisov ScienceDirect, SpringerLink in
Wiley Online Library (podatki teh treh servisov so uporabljeni tudi v tej nalogi), rezultati
pa so pokazali na povečano uporabo (tudi dejansko citiranje) informacijskih virov s strani
slovenskih uporabnikov. Največkrat so slovenski raziskovalci citirali znanstvene revije
servisa ScienceDirect, sledita mu SpringerLink in Wiley Online Library. Glavni fokus je
tranzit iz tiskanih na elektronske vire in vpliv na visokošolske knjižnice in spreminjanje
njihove vloge, ne le v razvoju, ampak tudi pri vsebini elektronskih virov. Visokošolske
knjižnice se trudijo najti najbolj efektivne načine vrednotenja vsebine elektronskih virov in
njihove uporabe za izbor njihovih zbirk.
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3 KONZORCIJSKA POLITIKA V SLOVENIJI
3.1 KONZORCIJI CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju CTK) ima pomembno
vlogo v znanosti, saj koordinira in upravlja najpomembnejše konzorcije mednarodne
znanstvene literature v Sloveniji. Že vrsto let uspešno organizira, koordinira in vodi
pogajanja s tujimi komercialnimi založniki znanstvene literature ter hkrati upravlja izjemno
zapleten sistem izvajanja postopkov javnega naročanja (Mandelj, Pušnik in Južnič, 2010).
Upravljanje v CTK izvaja Oddelek za pridobivanje informacijskih virov. Ključne naloge
oddelka so

spremljanje in

ocenjevanje kakovosti

in

uporabnosti

elektronskih

informacijskih virov, izvajanje postopkov nabave elektronskih informacijskih virov,
koordiniranje in vodenje konzorcijske nabave ter upravljanje elektronskih informacijskih
virov. Oblikovanje dejavnosti oddelka je temeljilo v smeri opravljanja prakse, da so
financerji zagotovili sredstva, knjižnice pa dostop do literature. Potrebno je namreč aktivno
ukvarjanje s fondi pridobljenih informacijskih virov, kar zajema preverjanje dejanske
dostopnosti in ukrepanje v primeru tehničnih problemov, katalogizacijo elektronskih virov
v vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov COBIB, možnost zagotavljanja
oddaljenega dostopa ter izobraževanje in obveščanje uporabnikov (Mandelj idr., 2010).
Konzorcijsko povezovanje pri nabavi mednarodne znanstvene literature omogoča nižjo
ceno in spreminja strukturo celotnih izdatkov knjižnic, saj se delež tovrstnih sredstev
bistveno povečuje. Dostop do licenčnega gradiva je dovoljen le upravičenim uporabnikom,
ki so zaposleni na institucijah članov konzorcijev, v okviru univerz pa članom fakultet,
študentom na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter zaposlenim na fakultetah
(Konzorciji CTK, 2018). V letih 2013, 2014 in 2015 je CTK koordinirala in upravljala
sedem konzorcijev mednarodne znanstvene literature v Sloveniji. To so servisi
elektronskih revij založb American Chemical Society, IEEE, Wiley, Springer, Elsevier,
IOS PRESS in JSTOR, leta 2016 pa so dodali še servis Royal Society Press. Med
ponujenimi informacijskimi viri konzorcijev CTK smo opisali tri največje servise
znanstvenih elektronskih revij: ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library, ki so
bili uporabljeni v nalogi.
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3.2 PREDSTAVITEV V RAZISKAVI UPORABLJENIH SERVISOV ZNANSTVENIH
ELEKTRONSKIH REVIJ
3.2.1 ScienceDirect
ScienceDirect je servis založbe Elsevier, ki velja za enega najpomembnejših svetovnih
založnikov elektronskih revij. Vsebinsko pokriva vsa strokovna področja, poudarek pa je
na naravoslovju, tehniki in medicini (ScienceDirect, 2014). Konzorcijske članice imajo
dostop do paketa Freedom Collection, ki zajema približno 1.900 tekočih naslovov revij,
okoli 480 revij, ki so dostopne za določeno obdobje, in preko 300 revij v odprtem dostopu.
Od leta 1995 dalje so dostopna celotna besedila člankov članicam, ki so del konzorcija od
njegovega nastanka, ostale pa imajo praviloma dostop do člankov, objavljenih štiri leta
pred pristopom v konzorcij (Konzorciji CTK, 2018.).

3.2.2 SpringerLink
V servisu SpringerLink lahko konzorcijske članice dostopajo do približno 2.100
elektronskih revij, 30.699 elektronskih knjig in približno 18.000 protokolov. Elektronske
vsebine pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične
vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo, …
Ponudnik Springer zagotavlja dostop do celotnih besedil člankov od leta 1997 dalje
oziroma od leta katerega je revija začela izhajati (Konzorciji CTK, 2018).

3.2.3 Wiley Online Library
Revije paketa servisa Wiley Online Library pokrivajo različna področja naravoslovja,
medicine,

kemije,

fizike,

matematike,

elektrotehnike,

informatike,

strojništva,

gradbeništva, ekonomije ipd. Ponudnik John Wiley and Sons zagotavlja dostop do celotnih
besedil člankov od leta 1996 dalje oziroma od leta, katerega je revija začela izhajati.
Konzorcijske članice so imele v letih 2012, 2014 in 2016 dostop do 700 tekoče dostopnih
revij ter približno 1000 naslovov revij s časovno omejenim obdobjem dostopa (Konzorciji
CTK, 2018).
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3.3 NABAVA MEDNARODNE ZNANSTVENE LITERATURE
Proces znanstvenega komuniciranja in informiranja poteka preko rednega in natančnega
spremljanja objavljenih znanstvenih rezultatov, na podlagi katerih raziskovalci dosegajo
nove dosežke. Specialne, visokošolske in univerzitetne knjižnice morajo uporabnikom
(raziskovalcem, študentom in drugim zaposlenim) tako omogočati dostop do kakovostnih
informacijskih virov, katere je potrebno plačati. V Sloveniji je mogoče sredstva pridobiti iz
posameznih raziskovalnih organizacij in ustanov, večji del pa se sofinancira iz državnih
sredstev. Leta 2005 je financiranje nakupa mednarodne (tuje) znanstvene literature in baz
podatkov prevzela ARRS in uvedla Javne razpise za sofinanciranje nakupa mednarodne
(tuje) znanstvene literature. S pomočjo strokovnega telesa je Pravilnik o postopkih
(so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti dopolnila
z jasnimi kriteriji za sofinanciranje in na podlagi teh razdelila sredstva. Leto pred tem so se
sredstva za mednarodno literaturo prvič povečala in se namenila za sofinanciranje
konzorcijev. V Sloveniji smo iz t.i. nacionalnih konzorcijev prešli na nabavne konzorcije
in s tem je ARRS pogajanja s ponudniki informacijskih virov prepustila knjižnicam. Sprva
so bili konzorciji le pomožni način organizacije dostopa do mednarodne znanstvene
literature, v tistem obdobju pa je prišlo do prehoda iz nabave tiskanih znanstvenih revij na
elektronske revije. Istočasno se je zgodil prehod iz individualnih naročil h konzorcijem,
večino teh koordinirajo v CTK in v Narodni in Univerzitetni knjižnici (v nadaljevanju
NUK) (Južnič, v tisku). V tistem obdobju so konzorciji tako postali prevladujoči način
organizacije dostopa do mednarodne znanstvene literature. Knjižničarji, ki se ukvarjajo z
koordiniranje konzorcijske dejavnosti, morajo imeti izvrstne pogajalske sposobnosti, saj se
cene naročnin informacijskih virov vsako leto povečujejo. Založniki znanstvene literature,
večinoma gre za privatna podjetja, podražitve opravičujejo z letno inflacijo, povečanim
obsegom vsebin in številom končnih uporabnikov (Mandelj idr., 2010). Knjižnice morajo
tako na podlagi izpogajanih pogojev izdelati natančen načrt in opraviti izbor revij, katere
prijavijo na razpis ARRS. Ob izteku letnega naročniškega razmerja pa sofinancerju
posredovati ustrezne podatke, ki zajemajo tudi uporabo plačanih informacijskih virov.
Velik premik se je zgodil leta 2009, ko sta slovenska vlada in ARRS povečala sredstva za
nakup tuje znanstvene literature za 44 % glede na leto 2008. Delež za delovanje
konzorcijev se je povečal kar za 75 %, kar pa ne pomeni nepotrebnega povečanja obsega
dostopa do tuje znanstvene literature, saj ARRS s strokovnimi kriteriji še naprej skrbi za
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kakovosten izbor vsebin (Mandelj idr., 2010). Prav tako je do povečanja omenjenih
sredstev prišlo v letu 2018, kar slovenskim raziskovalcem zagotavlja popoln in neomejen
dostop do najboljših informacijskih virov (Južnič, v tisku). Dejstvo je, da elektronske
revije nadomeščajo revije v tiskani obliki, a žal nekateri knjižničarji še vedno želijo
ohraniti tiskane revije. Čeprav so se nabavni konzorciji izkazali za najbolj učinkovito in
racionalno obliko nakupa zagotavljanja dostopa do mednarodne znanstvene literature, se še
vedno soočamo se z nerazumevanjem pomena le-teh.

Sprva sta glavne konzorcijske nakupe v Sloveniji izvajala Institut informacijskih znanosti
Maribor (IZUM) in CTK, leta 2003 pa se jim je pridružil še NUK z ustanovitvijo
konzorcija COSEC. Ukvarja se s pridobivanjem informacijskih virov zlasti s področij
družboslovja in humanistike ter je član največjega mednarodnega knjižničnega konzorcija
eIFL.net (Štular Sotošek in Rapuš, 2012). CTK velja za izjemno močnega pogajalca z
velikimi založniki mednarodne znanstvene literature, kot je na primer Elsevier. S tem
znanjem uspešno pridobivajo dostop do za uporabnike najpomembnejših naslovov
znanstvenih revij. Iz statistike uporabe elektronskih informacijskih virov je razvidno, da si
uporabniki najbolj želijo prav takšne informacijske vire. Sprva je bil z vstopom Slovenije v
Evropsko unijo uveden 9,5 % DDV za tiskane in 22 % DDV za elektronske informacijske
vire. Leta 2017 je Slovenija dobila možnost za uporabo nižje stopnje DDV za vse vrste
publikacij, a se za to ni odločila, kar vpliva tudi na višino sredstev namenjenih dostopu do
mednarodne literature (Južnič, v tisku). Mandelj in Pušnik (2010) sta že leta 2010
opozorila na trenutek, ko bodo založbe prenehale z izdajanjem tiskanega gradiva, kar
zaradi davčne zakonodaje ne bo finančno pozitivno vplivalo na prehod na nakup le
znanstvenih revij v elektronski obliki (t.i. e-only model). Elektronske revije trenutno v
modelu ''tisk + elektronske verzije'' dobijo manjši del finančnih sredstev. CTK od servisa
SpringerLink že naroča revije po modelu e-only, na bolj kompleksen tovrsten model je
prešel tudi servis Wiley Online Library, medtem ko servis ScienceDirect še vedno
uporablja klasičen model, revije v tiskani in elektronski obliki (t.i. print + electronic
model).
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3.4 UPORABA MEDNARODNE ZNANSTVENE LITERATURE V OKVIRU CTK
KONZORCIJEV MED LETI 2006 IN 2017
V letu 2013 je bilo v okviru CTK konzorcijev dostopnih 6.377 znanstvenih revij kar je 1 %
več kot v letu 2012. V okviru pogajanj za naslednje leto so se z servisom ScienceDirect
dogovorili za dostop do celotne zbirke (t.i. Freedom Collection), pri ponudniku servisa
Wiley Online Library pa so obseg zbirke zmanjšali. Ugotovili so, da se je uporaba
mednarodne znanstvene literature od leta 2006 do leta 2013 povečala skoraj za trikrat in
sicer ob 1,75 % povečanem vlaganju. Povečano vlaganje je torej eden izmed faktorjev za
večjo uporabo elektronskih informacijskih virov. Pri povečanem vlaganju so imeli podporo
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju ARRS), ki
se je odločila za večjo podporo nabavnim konzorcijem kot nabavi informacijskih virov
posameznih institucij. Predvsem so se usmerili v konzorcije servisov z dostopom do
celotnih besedil, in sicer servise znanstvenih elektronskih revij (Letna poročila CTK,
2013).

V letu 2014 je bilo v okviru konzorcijev CTK dostopnih 7.677 znanstvenih revij, kar je
20 % več kot v letu 2013. Od leta 2006 do leta 2014 se je uporaba mednarodne znanstvene
literature povečala za skoraj štirikrat, na podlagi manj kot dvakratnega povečanja vlaganj.
Na to naj bi vplival tudi dostop do celotne zbirke servisa ScienceDirect (t.i. Freedom
Collection) (Letna poročila CTK, 2014). V prihodnjem letu je bilo v okviru konzorcijev
dostopnih 7.590 znanstvenih revij, kar je 1 % manj kot v predhodnem letu. Vlaganje je bilo
večje kot v letu 2014, uporaba pa se je znižala (Letna poročila CTK, 2015). V letu 2016 se
je število znanstvenih revij v okviru konzorcijev povečalo na 7.773. V primerjavi z letom
prej se je zmanjšalo vlaganje in povečala uporaba mednarodne znanstvene literature (Letna
poročila CTK, 2016). V letu 2017 se je število znanstvenih revij zmanjšalo na 7.453 revij,
prav tako sta se zmanjšala letni indeks vlaganja in uporaba. (Letna poročila CTK, 2017).
Letni indeksi rasti uporabe in rasti vlaganj v mednarodno znanstveno literaturo v obdobju
od leta 2006 do leta 2017 so vidni na Sliki 2.
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Slika 2: Letni indeksi rasti uporabe in rasti vlaganj v mednarodno znanstveno literaturo v
obdobju od leta 2006 do leta 2017 (vir: Letna poročila CTK, 2017)
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4 BIBLIOMETRIJSKA MERILA IN BAZE PODATKOV

Število znanstvenih objav se iz leta v leto povečuje, kar je razlog za večje potrebe po novih
načinih vrednotenja znanstvenih del. Za izbor relevantnejših virov za uporabnike in
racionalno razpolaganje s finančnimi sredstvi postajata uporaba in analiziranje podatkov
vse pomembnejša. Merila za vrednotenje imajo dober namen, a so pogosto napačno
uporabljena oziroma podatki narobe interpretirani. Med največje baze podatkov sodijo
Web of Science (v nadaljevanju WoS) ponudnika Clarivate Analytics, podatkovna baza
Scopus ponudnika Elsevier in Google Scholar (slo. Google Učenjak) ponudnika Google, ki
bolj kot na zbiranju podatkov temelji na iskanju. Z namenom vredotenja del njihovih zbirk
so nastala različna merila oziroma spletna orodja kot InCite (WoS), SciVal (Scopus) in
programska oprema za analizo posameznih citatov (Google Scholar). Kasneje se je pojavil
h-indeks, ki za razliko od bibliometrijskih indikatorjev uporabljenih v zgoraj omenjenih
orodjih, ocenjuje znanstveno delo posameznih raziskovalcev. Že to merilo je opozorilo na
popularizacijo znanosti v družbi in to so z nastankom potrdila tudi altmetrijska merila. Ta
merijo pomen znanosti v družbi in sicer z obnašanjem v spletnem okolju na podlagi
spletnih virov (npr. F1000Prime), raziskovalcem namenjenih družbenih omrežij (npr.
Mendeley) in podjetij, ki zagotavljajo altmetrijske podatke (npr. Altmetric.com). Hicks,
Wouters, Waltman, de Rijcke in Rafols (2015) so opozorili, da se v znanstvenem svetu
soočamo z obsesijo z meritvami vpliva znanstvenega doprinosa. Kot raziskovalci so opazili
vse več napačnih uporab kazalnikov za vrednotenje znanstvene uspešnosti. Na osnovi
konference na Nizozemskem v letu 2015 so pripravili ''The Leiden Manifesto'' z 10 načeli
za usmerjanje vrednotenja raziskovalnih del.

1. Kvantitativno vrednotenje mora podpirati kvalitativno ekspertno ocenjevanje.
2. Merjenje uspešnosti mora biti v skladu z institucijami in raziskovalci katerih delo
ocenjuje.
3. Potrebno je ohranjati odličnost raziskav relevantnih za lokalno okolje (pomen
terminologije v materinščini).
4. Ohranjati zbirko podatkov in analitične procese odprte, transparentne in enostavne (pri
čemer se enostavnost veže predvsem na indikatorje).
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5. Puščati, da imajo tisti, katerih dela se ocenjuje, odprte možnost za preverjanje podatkov
in analiz. Omogočiti ponovne preglede, samopreverjanje, revizije tretjih oseb. To avtorji
označijo kot vodilno načelo pri izbiri ponudnikov sistemov.
6. Prilagati in normalizirati indikatorje znotraj posameznih znanstvenih področij.
7. Vrednotenje individualnega raziskovalca mora temeljiti na kvalitativni presoji njegovega
znanstvenega dela (starost, h–indeks, znanstveno področje, …).
8. Izogibati se dvoumnemu razumevanje indikatorjev in napačnemu razumevanju
natančnosti (dovolj je eno decimalno mesto, ne pretiravanje z njimi).
9. Prepoznavanje učinkov, ki jih prinesejo vrednotanja in kazalniki.
10. Kazalnike je potrebno redno pregledovati in jih posodabljati. Z nenehnim razvojem se
lahko izognemo uporabi neustreznih kazalnikov.
Na podlagi zastavljenih načel lahko vrednotenje raziskovalnih del predstavlja pomembno
vlogo pri razvoju znanosti in vpliva te v družbi. Potrebno pa je sobivanje kvantitativnih in
kvalitativni analiz, saj so oboje objektivne na svojevrsten način (Hicks idr., 2015).

Za najpogosteje uporabljeno bibliometrijsko merilo velja dejavnik vpliva revije (ang.
Journal Impact Factor, v nadaljevanju JIF), ki je opredeljen kot rezultat merjenja pogostosti
citiranja povprečnega članka v določeni reviji in v določenem letu. Prvi je idejo o merjenju
dejavnik vpliva podal Garfield (1995), saj avtorji pri svojem delu uporabljajo in posledično
citirajo tista dela, ki se jim zdijo pomembna za lastno raziskovalno delo (Garfield, 1972).
Za vrednotenje revij so bila ustvarjena še druga merila kot sta merilo Source-Normalised
Impact per Paper (v nadaljevanju SNIP) in merilo Scimago Journal Rank (v nadaljevanju
SJR), ki upoštevata razlike med citati glede na raziskovalno področje. Znano je namreč, da
imajo znanstvene objave iz določenih področij veliko število citatov in imajo dela več
avtorjev, medtem ko druga področja niso veliko citirana.
Merilo JIF je z vključitvijo v podatkovno bazo WoS hitro postalo standardizirano, čeprav
je Garfield sam izpostavil njegove omejitve in priporočil tudi uporabo merila ''cited halflife'', ki nam pove kdaj je članek dosegel 50 % citiranost. JIF nam pove, kolikokrat je
povprečen članek iz določene revije citiran v določenem letu in sicer zajema dvoletno
citatno okno. Merilo ne upošteva razlik med raziskovalnimi področji, zato primerjave med
njimi brez normalizacije niso smiselne. Očitajo mu pomanjkanje transparantnosti in
dvomljive rezultate, zaradi kritike kratkega citatnega obdobja so kasneje ustvarili tudi JIF s
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petletnim citatnim oknom. Kot odgovor na pomanjkljivo merilo so ustvarili nova merila.
Googlov algoritem Page-Rank, ki najprej dodeli vsem revijam enako količino ugleda, nato
pa uvede spremembe na podlagi števila citatov oziroma povezav med revijami. Kasneje je
bil ustvarjen tudi Eigenfactor, ki za razliko od večine drugih meril izključuje samocitate.
Velikokrat ga enačijo z merilom JIF s petletnim citatnim oknom, prav tako pa je
implementiran v WoS (Mingers in Leydesdorff, 2015).
Merilo SJR velja za najbolj sofisticiranega. Podobno je merilu Eigenfactor, vključuje tudi
faktor normalizacije. SJR je opredeljen kot normalizirana vrednost števila navedenih
citatov, glede na to, v kateri reviji so se pojavili. Normaliziran faktor je skupno število
citatov v določeni reviji v izbranem letu. Uporabljeno je triletno citatno okno, pomembno
vlogo pri SJR pa ima odmevnost posamezne revije. SJR podatke analizira in ocenjuje na
isti način kot Google ocenjuje zadetke; na podlagi algoritma Page-Rank (Mandelj idr.,
2010). Merilo ne upošteva razlik med raziskovalnimi področji, upošteva pa odmevnost
posamezne revije. V primerjavi z JIF tako SJR zagotavlja daljše citatno okno, omejuje
samocitate in na splošno dodeljuje posameznim citatom različno vrednost glede na revijo,
v kateri je bil članek objavljen ter raziskovalno področje revije (González-Pereira,
Guerrero-Bote in Moya-Anegón, 2010). Merilo SJR je bilo nadgrajeno v SJR2, ki ga
označujejo kot izjemno zapletenega in manj razumljivega. Merili uporabljata triletno
citatno okno in sta uporabljeni v podatkovni bazi Scopus. Prav tako je v bazi Scopus
uporabljeno merilo SNIP, ki uporablja tri letno citatno okno in upošteva razlike med
raziskovalnimi področji. Zanj je značilno, da zmanjšuje vpliv ekstremnih vrednosti
(Mingers in Leydesdorff, 2015).
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5 RAZISKOVALNA METODA
5.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Eden izmed temeljnih načinov znanstvenega komuniciranja in informiranja je objavljanje v
znanstvenih revijah, ki so dostopne v elektronski obliki. Vse bolj raste pomen znanstvenih
revij, ki zagotavljajo ažurno obveščanje o novostih in posledično omogočajo hiter razvoj
znanosti. Zaradi velikega števila znanstvenih člankov pa je potreba po izboru tistih
najboljših še večja. Analiza citiranja kot najbolj pogosto uporabljena bibliometrijska
metoda na podlagi različnih kazalnikov omogoča razvrstitev revij po pomembnosti
oziroma odmevnosti. Pojavlja pa se vedno več altmetrijskih meril in meritev uporabe, zato
se nam postavlja vprašanje v kakšnem odnosu so le-te s klasičnimi bibliometrijskimi merili
in indikatorji. Zanimala nas je korelacija med uporabo člankov znanstvenih revij,
konkretno prenosi člankov v elektronski obliki iz znanstvenih revij dostopnih v treh
največjih servisih znanstvenih elektronskih revij v Sloveniji ScienceDirect, SpringerLink
in Wiley Online Library, in statusi posameznih revij glede na bibliometrijsko merilo
dejavnik vpliva revije SCImago Journal Rank (v nadaljevanju SJR) iz podatkov
pridobljenih iz podatkovne baze SCImago. Namen raziskave je predstaviti povezavo med
številom prenosov člankov znanstvenih revij v PDF ali HMTL obliki iz posameznih
znanstvenih revij in podatki o analizi citiranja člankov iz teh istih revij glede na dejavnik
vpliva revije SJR iz podatkovne baze SCImago.
5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Raziskovalno vprašanje 1: Ali imajo znanstvene revije z višjimi dejavniki vpliva revije več
prenosov člankov kot revije z nižjimi dejavniki vpliva revije?
Raziskovalno vprašanje 2: Se seznam znanstvenih revij, katerih članki imajo največ
prenosov, skozi leta bistveno spreminja?
Raziskovalno vprašanje 3: Ali spremenjen obseg ponujenih znanstvenih revij posameznega
založnika znanstvene literature znotraj konzorcija vpliva na število prenosov člankov s
strani uporabnikov?
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5.3 VZOREC IN POTEK RAZISKAVE
5.3.1 Vzorec
V nalogi so uporabljene statistike uporabe znanstvenih revij CTK, ki vsebujejo podatke o
prenosu člankov revij v okviru izbranih konzorcijev. Med vsemi naročenimi
informacijskimi viri konzorcijev CTK smo izbrali tri največje servise znanstvenih
elektronskih revij ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library. Uporabili smo
podatke o prenosih člankov posameznih revij v letih 2013, 2015 in 2017. Dejavnike vpliva
revije SJR smo pridobili iz podatkovne baze SCImago.

5.3.2 Potek raziskave
S pomočjo bibliometrijske analize smo želeli ustvariti uporabno nalogo, katere rezultati
bodo v pomoč koordinatorju konzorcijev CTK in ARRS kot sofinancerju. Opredelili smo
se na znanstvene članke z dostopom do celotnih besedil kot najbolj uporabljen
informacijski vir, ne pa tudi na ostale znanstvene publikacije. Po branju že opravljenih
raziskav smo razmišljali tudi v smeri analize na ravni vseh ali izbranih revij in ločeno po
raziskovalnih področjih. Skozi celotno delo smo bili osredotočeni na dejansko uporabo
člankov v smislu koliko prenosov so uporabniki izvedli, ne pa koliko člankov, ki so jih
prenesli, so dejansko tudi prebrali. Na podlagi velikosti konzorcijev v Sloveniji smo se
odločili za podatke koordinatorja konzorcijev CTK, saj konzorcij COSEC ponuja dostope
predvsem do številnih manjših zbirk znanstvene literature.
Odločili smo se za analizo podatkov treh največjih servisov znanstvenih elektronskih revij
v Sloveniji: ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library. Želeli smo opraviti
pregled podatkov iz let 2012, 2014, 2016 in 2017. Med prvimi tremi izbranimi leti smo se
odločili za enoletni razmik z namenom pridobiti širše slike. Januarja smo opravili prvi
sestanek s CTK in jih zaprosili za želene podatke. Izrazili so strinjanje, omenili so le, da
statistike uporabe v letu 2017 še niso ustrezno obdelane za nadaljnjo uporabo. Tako smo se
odločili za analizo podatkov iz treh let – 2012, 2014 in 2016. Za analizo smo potrebovali
seznam vseh revij ponujenih v izbranih treh servisih in število prenosov člankov revij.
Podatkov nismo obravnavali ločeno glede na PDF ali HMTL format. Prejeti seznami so za
posamezno revijo vsebovali naslov revije, ISSN za tiskano izdajo revije (v nadaljevanju
print ISSN), ISSN za elektronsko izdajo revije (v nadaljevanju online ISSN) in število
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prenosov (ločeno glede na format in skupno število). Podatki za paket revij servisa
ScienceDirect iz leta 2016 zaradi vdora v strežnike dveh članic konzorcija v mesecih
avgustu in septembru niso bili uporabni v celoti, zato smo nameravali uporabiti podatke za
10 mesecev (od januarja do julija in od oktobra do decembra).
Podatkom o statistikah uporabe člankov revij smo nato hoteli dodati podatke o dejavniku
vpliva revije glede na merili JIF in SNIP, katere CTK zagotavlja IZUM. Zaradi časovnega
zamika in citatnih oken smo uporabili podatke izpred dveh let. V praksi to pomeni
dejavnike vpliva revije iz leta 2014 za statistike uporabe iz leta 2016. Na podlagi podatkov
smo morali najprej določiti najboljši JIF in najboljši SNIP kvartil, saj določene revije
pokrivajo več raziskovalnih področij ter pridobijo podatke o kvartilu na vsakem izmed teh
področij. V praksi velja, da se v takih primerih vedno uporabi najboljši izmed kvartilov.
Nato smo z Excelovo funkcijo VLOOKUP na podlagi ujemanja print in online ISSN
naredili navzkrižno preverjanje, saj so nekateri ISSN zamenjani po kolonah. Nato smo na
kolonah uporabili filtre in jih ustrezno združili. Na ta način smo iz podatkovne baze o
dejavnikih vpliva revije statistikam uporabe dodali kar največ ustreznih vrednosti.
Opravljali smo tudi sprotne ročne preglede v namen preverjanja izvedbe postopka
združevanja. Žal smo s takšnim načinom urejanja podatkov še vedno pridobili premajhno
število revij, za katere smo prejeli statistike uporabe po posameznih naslovih revij v
paketih ponudnikov. Razmišljali smo o možnosti, da za pomoč zaprosimo IZUM, saj imajo
za pridobivanje tovrstnih podatkov ustrezno licenco za uporabo metapodatkov iz JCR in
Scopus-a – tako rekoč za podatkovno rudarjenje. Odločili smo se, da najprej preverimo še
druge možnosti pridobitve podatkov o dejavnikih vpliva revija, če tudi ne ravno JIF in
SNIP, v primeru neuspeha pa za pomoč prosimo IZUM.
Na enem izmed sestankov smo prišli do odločitve, da uporabimo statistike uporabe
znanstvenih člankov revij iz let 2013, 2015 in 2017. Tako smo se izognili problematiki
podatkov revij servisa ScienceDirect v letu 2016. Pripravljeni pa so že bili tudi najnovejši
podatki o statistikah uporabe v letu 2017. CTK nam je brez težav zagotovil nove podatke,
še vedno pa nismo imeli ustreznih podatkov o dejavnikih vpliva teh revij. Seznami revij, ki
jih CTK posreduje IZUM za ustrezne dopolnitve za potrebe razpisa ARRS namreč niso
popolnoma enaki seznamu revij, ki so dejansko na voljo uporabnikov v naslednjem letu.
Takratnemu naboru revij so lahko zaradi uspešnih pogajanj z založniki ali sprememb
vsebine paketa direktno pri založniku dodani novi naslovi revij. Dejavnike vpliva revije
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smo poskusili pridobiti direktno iz spletnih mest ponudnikov. Ugotovili smo, da iz
podatkovnih baz WoS in Scopus prenos tako velikega števila podatkov JIF in SNIP ni
omogočen. Uspel pa nam je prenos podatkov o dejavniku vpliva revij SJR iz podatkovne
baze SCImago. Dodatna prednost je bila, da smo podatke pridobili direktno iz let, ki smo si
jih izbrali za analizo, ne pa z časovnim zamikom.
Obstaja več razlogov, zakaj vse revije v statistikah uporabe revij servisov nimajo podatkov
o dejavnikih vpliva revije. Obstajajo revije, ki niso več ''žive'', a ponudniki uporabnikom
do njih še vedno nudijo dostop. Nekatere novejše revije mogoče dejavnikov vpliva revije
(še) niso pridobile, manj kvalitetne pa v baze (še) niso indeksirane.

Za revije s seznama statistik uporabe smo pridobili naslednje podatke: print ISSN, online
ISSN, naslov revije in število prenosov člankov posamezne revije v HTML in/ali PDF
obliki. Iz podatkovne baze SCImago smo izvozili naslednje podatke: print ISSN, online
ISSN, naslov revije, dejavnik vpliva revija SJR, najboljši kvartil SJR in tip dokumenta. S
pomočjo funkcije programa Microsoft Excel smo datotekam s podatki o prenosih dodali
podatke o SJR in ustrezne kvartile. Združevanje je najprej potekalo enako kot s prvotnimi
podatki, z navzkrižnim ujemanjem print/online ISSN s funkcijo VLOOKUP. Nato smo
primerjave izvedli še na nivoju naslovov revij ter s sprotnim ročnim pregledom ISSN in
naslovov revij na spletnih straneh ponudnikov revij – Elsevier za ScienceDirect, Springer
za SpringerLink in John Wiley and Sons za Wiley Online Library. Za združevanje na
osnovi naslovov smo se odločili zaradi skrajšanih ISSN iz podatkovne baze SCImago,
manjkale so zadnje števke ali pa so bile le-te nadomeščene z vejico. Sledila je primerjava
naslovov, ki vsebujejo vezaj & oziroma ločilo AND.
Na koncu smo iz podatkov izločili še podvojene naslove revij ter združili večkrat
ponovljene sekcije posameznih revij – v določenem letu so lahko namreč imeli dostop do
vseh naslovov revij, čeprav se je lahko naslov revije spremenil ali se je revija združila z
drugo revijo. Tipičen primer je revija Acta Crystallographica servisa Wiley Online Library,
ki je bila v letu 2017 za sekcijo A v statistikah uporaba navedena petkrat. V izbranem letu
so lahko uporabniki dostopali tudi do vseh prejšnjih oblik naslovov revij z drugim ISSN.
Za te revije SJR seveda ni mogoče pridobiti, saj revija ne velja več za ''živo''. V tovrstnih
primerih smo ohranili le eno navedbo revije iz sekcije A, katera je imela ustrezen ISSN in
smo zanjo pridobili tudi podatke SJR. Števila prenosov člankov revij te sekcije pa smo
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združili, saj je navadno največ prenosov imela prav naša izbrana navedba, ostale pa le po
manj prenosov. Na osnovi takšnega združevanja in izločanja podvojenih rezultatov smo iz
seznam statistik uporabe izločili dve reviji iz servisa ScienceDirect iz leta 2013 in eno
revijo iz leta 2015. Iz servisa SpringerLink smo iz let 2013 in 2015 izločili po dve reviji,
največ izločitev pa smo izvedli iz seznama servisa Wiley Online Library in sicer skoraj 90
v vsakem letu. Ponudnik servisa verjetno ne izvaja zadostnega nadzora, kar lahko ima
vpliv na ponujene podatke in povzroči zmedo pri uporabnikih njihovih informacijskih
virov.
Če povzamemo – sprva smo raziskavo želeli narediti na podatkih o statistikah uporabe
člankov revij servisov ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library iz let 2012,
2014, 2016 in 2017 na podlagi dejavnikov vpliva revije JIF in SNIP. Po preverjanju
podatkov smo raziskavo izvedli na podlagi podatkov iz let 2013, 2015 in 2017 ter
dejavnikom vpliva revije SJR.
Podatki o prenosih člankov posameznih revij, prejeti s strani CTK, v raziskavi niso zajeti v
celoti. Po izločitvi ponovljenih naslovov revij smo poskusili pridobiti podatke za naslednje
število revij: 2416 za prenose člankov revij servisa ScienceDirect v letu 2013, 2807 v letu
2015 in 3031 v letu 2017. Pri prenosih člankov revij servisa SpringerLink smo podatke
pridobivali za 2959 revij v letu 2013, 3209 revij v letu 2015 in 2612 revij v letu 2017.
Izmed prenosov člankov revij servisa Wiley Online Library smo želeli pridobiti podatke za
enako število revijo in sicer 2491 revij v letih 2013, 2015 in 2017. Izjema je podatek o
številu revij brez prenosov za servis SpringerLink v letu 2017, ki je predstavljen v
Preglednici 8. Na podlagi rezultatov smo prišli do podatka, da so vse revije servisa
SpringerLink v letu 2017 imele vsaj en prenos. Po natančnem preverjanju s pomočjo CTK
smo prišli do ugotovitve, da je podatek posledica spremembe v vmesniku za statistike
servisa SpringerLink. Pri analizi podatkov v letu 2017 so namreč izločili revije, ki so bile
brez prenosov člankov. Naknadno smo združili naslove vseh revij ponujenih v sklopu
konzorcijev CTK od leta 2013 dalje. Takšnim 3416 revijam smo pripisali podatke o
prenosih člankov in revije brez podatkov označili za revije brez prenosov člankov v letu
2017.
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Podatki o prenosih člankov revij servisa ScienceDirect so vsebovali tudi revije s prispevke
s konferenc in posvetovanj, katere smo obravnavali ločeno. Med podatki za leto 2013 je
bilo takšnih 11, za leto 2015 9 in za leto 2017 8.
Po združevanju podatkov smo za posamezne servise pridobili število podatkov, ki so
predstavljeni v Preglednici 1.
Preglednica 1: Število pridobljenih podatkov z SJR za revije servisov ScienceDirect,
SpringerLink in Wiley Online Library v letih 2013, 2015 in 2017
2013

2015

2017

ScienceDirect

2032 revij

2311 revij

2469 revij

SpringerLink

+ 11 prispevkov
s konferenc
2346 revij

+ 9 prispevkov
s konferenc
2403 revij

+ 8 prispevkov
s konferenc
2202 revij

1740 revij

1748 revij

1768 revij

Wiley Online Library

Med pridobljenimi podatki se je pojavilo določeno število revij, katerih vrednost dejavnika
vpliva revije SJR je bila enaka 0, zato kvartil ni bil določen. Te smo obravnavali posebej,
podrobni podatki pa so predstavljeni v Preglednici 2.

Preglednica 2: Število podatkov revij brez določenega kvartila za revije servisov
ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library v letih 2013, 2015 in 2017
2013

2015

2017

ScienceDirect

44

67

13

SpringerLink

35

19

6

Wiley Online Library

26

17

13
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Na podlagi tako urejenih podatkov smo preverili naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Znanstvene revije z višjimi dejavniki vpliva revije imajo več prenosov člankov
kot revije z nižjimi dejavniki vpliva revije.
Hipoteza 2: Seznam znanstvenih revij, katerih članki imajo največ prenosov, je skozi leta
stabilen.
Hipoteza 3: Spremenjen obseg/število revij posameznega založnika znanstvene literature
ne vpliva na število prenosov člankov revij.

5.4 OMEJITVE RAZISKAVE
Omejitve raziskave so vezane na uporabo podatkov servisov znanstvenih elektronskih revij
ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library. Na statistike uporabe revij
konzorcijev CTK vpliva število članic konzorcija v izbranem letu ter seznam ponujenih
znanstvenih revij s strani ponudnika servisa. Podatki o številu članic konzorcija z
dostopom do servisov ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library v letih 2013,
2015 in 2017 so zbrani v Preglednici 3.
Preglednica 3: Število članic konzorcija z dostopom do servisov ScienceDirect,
SpringerLink in Wiley Online Libray v letih 2013, 2015 in 2017
Število članic konzorcija
2013

2015

2017

ScienceDirect

15

15

15

SpringerLink

31

22

21

Wiley Online Library

8

8

10

Z namenom lažje obdelave podatkov in ustreznosti primerjav smo zajeli le podatke o
dejavniku vpliva revije uporabljenega v podatkovni bazi SCImago, torej SJR. Ti podatki so
bili tudi najlažje dostopni, saj servis omogoča izvoz večjega števila podatkov v programu
Microsoft Excel in so tako primerni za nadaljnjo uporabo (razen v primeru, ko manjkajo
zadnje števke ISSN in je bil potreben dodaten pregled). Sicer smo prvotno želeli raziskavo
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izvesti na primerjavi podatkov med dejavnikom vpliva revije (JIF) in Source-Normalised
Impact per Paper (SNIP), ampak podatkov niso uspeli pridobiti, prav tako primerjava glede
na kvartil ne bi bila ustrezna, saj so uporabljeni različni algoritmi.
Potrebno je opozoriti, da število prenosov pomeni število prenosov člankov posameznih
revij in ne število prenosov posameznih člankov. Razlike bi tako bile odvisne od števila
člankov, ki jih posamezna revija objavi. Revija z več članki ima tako večje možnosti za
večje število prenosov, kot tista z manj objavljenimi članki. Potrebno je vedeti, da različna
merila citiranja upoštevajo odmevnost posameznega članka, ta pa vpliva na merilo
odmevnosti celotne revije.
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6 REZULTATI
V namen bolj jasnega pregleda v preglednicah so v tem poglavju uporabljene sledeče
okrajšave: ScienceDirect (SD), SpringerLink (SL) in Wiley Online Library (WOL).
6.1 ANALIZA ŠTEVILA REVIJ IN DELITEV PO KVARTILIH
Slika 3 prikazuje število zakupljenih revij posameznih servisov v letih 2013, 2015 in 2017
ter kaže na naraščanje števila revij v servisu ScienceDirect iz 2416 na 2807 in nato na 3031
revij, nihanje števila revij v servisu SpringerLink iz 2959 na 3209 in nato padec na 2612
revij ter konstantno število revij skozi vsa tri leta v servisu Wiley Online Library, 2491
revij. Uporabljeni so podatki, pridobljeni s strani CTK, po izločitvi podvojenih naslovov
revij in združitvi večkrat ponovljenih sekcij posameznih revij, ne pa podatki, za katere smo
dejansko pridobili tudi podatke o dejavniku vpliva revije in o kvartilu.

ŠTEVILO REVIJ
3500
2807

3000
2500

3031

3209
2959
2612

2416

2491

2491

2491

2000
1500
1000
500
0
SD

SL
2013

2015

WOL
2017

Slika 3: Število revij servisov ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library v letih
2013, 2015 in 2017
Na Sliki 4 celoto (100 %) predstavlja število revij za katere smo pridobili podatke o
dejavniku vpliva revije SJR in o kvartilu. Za servis ScienceDirect to pomeni podatke za
2032 revij v letu 2013, 2311 revij v letu 2015 in 2469 revij v letu 2017. Za servis
SpringerLink celoto predstavlja 2346 revij v letu 2013, 2403 revij v letu 2015 in 2202 revij
v letu 2017. Podatki za servis Wiley Online Library zajemajo 1740 revij v letu 2013, 1748
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revij v letu 2015 in 1768 revij v letu 2017. Iz Slike 4 je razvidno, da je bilo največ revij v
prvem kvartilu dostopnih v servisu ScienceDirect v letu 2013 in sicer dobrih 60 %. Za
revije v servisu SpringerLink je značilno, da imajo približno enako razmerje med številom
revij v prvem in v drugem kvartilu, razlika je namreč le med 3 % in 7 %. Pri servisu Wiley
Online Library opazimo, da ima v primerjavi s servisoma ScienceDirect in SpringerLink
največji skupni delež revij v prvem in drugem kvartilu (dobrih 85 %) ter posledično malo
revij v tretjem in četrtem kvartilu. Med zbranimi podatki imajo najvišji delež revij brez
kvartila revije v servisu ScienceDirect iz leta 2015 (slabe 3 %). V revijah servisov
SpringerLink in Wiley Online Library je skozi leta 2013, 2015 in 2017 mogoče opaziti
upad revij brez kvartila in sicer iz slabega 1,5 % pod 0,75 %.

ŠTEVILO REVIJ PO KVARTILIH
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Slika 4: Podatki o kvartilih za revije sevisov ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online
Library za leta 2013, 2015 in 2017

6.2 ANALIZA PODATKOV O PRISPEVKIH S KONFERENC
V servisu ScienceDirect najdemo med podatki, za katere smo pridobili dejavnik vpliva
revije SJR, tudi prispevke s konferenc in sicer 0,54 % v letu 2013, 0,39 % v letu 2015 in
0,32 % v letu 2017. Te nimajo podatkov o kvartilu, zato smo zanje izračunali aritmetično
sredino dejavnika vpliva revije SJR. Za 11 prispevkov s konferenc v letu 2013 je bila
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aritmetična sredina SJR 0,293, za 9 prispevkov v letu 2015 0,315 in za 8 prispevkov v letu
2017 0,365.
Preglednica 4: Povprečno število prenosov člankov revij in prispevkov s konferenc servisa
ScienceDirect v letih 2013, 2015 in 2017
2013

2015

2017

333

394

347

581

1475

1616

Povprečno število prenosov
člankov revij
Povprečno število prenosov
prispevkov s konferenc

6.3 ANALIZA PODATKOV S SJR ENAKIM 0
Med vsemi podatki za revije, za katere smo pridobili tudi dejavnik vpliva revije SJR in
kvartil, se je med revijami vseh servisov v letih 2013, 2015 in 2017 pojavilo 1,3 % revij, ki
imajo dejavnik vpliva revija SJR enak 0, zato kvartil ni bil določen. Slika 5 prikazuje
deleže takšnih revij in sicer se jih je največ pojavilo v servisu ScienceDirect v letu 2015. V
Preglednici 5 so podatki o aritmetični sredini prenosov člankov revij z dejavnikom vpliva
revije SJR enakim 0, torej brez kvartila. Največje število prenosov med njimi so dosegli
članki revij servisa ScienceDirect v letu 2017.

REVIJE S SJR = 0
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1.49
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SL
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Slika 5: Deleži revij servisov ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library v letih
2013, 2015 in 2017 z dejavnikom vpliva revije SJR enakim 0
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Preglednica 5: Povprečno število prenosov člankov revij servisov ScienceDirect,
SpringerLink in Wiley Online Library v letih 2013, 2015 in 2017 z dejavnikom vpliva
revije SJR enakim 0
2013

2015

2017

ScienceDirect

12,1

17,3

21,8

SpringerLink

3

3,3

16,3

Wiley Online Library

3

8,5

5,5

6.4 ANALIZA PRENOSOV ČLANKOV REVIJ
Slika 6 prikazuje število prenosov člankov revij za posamezen servis v določenem letu.
Uporabljeni so podatki za revije, za katere smo pridobili tudi podatke o dejavniku vpliva
revije SJR in o kvartilu, ne pa podatki po izločitvi podvojenih naslovov revij in združitvi
večkrat ponovljenih sekcij posameznih revij. Vključeni so tudi podatki o revijah z
dejavnikom vpliva revije SJR enakim 0, torej tistim brez kvartila.
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Slika 6: Število prenosov člankov revij servisov ScienceDirect, SpringerLink in Wiley
Online Library v letih 2013, 2015 in 2017
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6.5 ANALIZA RAZMERIJ MED ŠTEVILOM PRENOSOV ČLANKOV REVIJ IN
KVARTILI REVIJ
Slike označene s števili od 7 do 16 prikazujejo razmerja med številom prenosov člankov
revij in kvartili (1–4) revij servisov ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library v
letih 2013, 2015 in 2017. Uporabljeni so bili podatki za katere smo pridobili podatke o
dejavniku vpliva revije SJR in o kvartilu, torej so prispevki s konferenc izključeni. Prav
tako so izločene revije z SJR enakim 0, saj te nimajo določenega kvartila. Pri grafičnih
prikazih smo uporabili podatke o kvartilih, saj ti še dodatno razlikujejo dejavnik vpliva
revije glede na raziskovalno področje. Revije z višjimi dejavniki vpliva revije so tudi
revije, ki so uvrščene v višji kvartil.
6.5.1 Servis ScienceDirect
Iz Slike 7 je razvidno, da so največje število prenosov v servisu ScienceDirect v letu 2013
dosegli članki revij v prvem kvartilu. Ekstremno vrednost predstavlja ena revija, ki je
imela nad 10.000 prenosov, nato število prenosov pade pod 6.000 prenosov. Največje
število prenosov v drugem kvartilu predstavlja ena revija z več kot 3.000 prenosi, v tretjem
kvartilu ena revija več kot 1.000 prenosi in v četrtem kvartilu ena revija nad 500 prenosi. V
letu 2015 je bilo število prenosov revij servisa ScienceDirect največje med izbranimi leti
za raziskavo. Največje število prenosov v prvem kvartilu je bilo več kot 11.500 prenosov,
ostale revije pa so imele pod 6.000 prenosov člankov revij. V drugem kvartilu sta imeli dve
reviji okoli 3.000 prenosov, ostale revije pa pod 2.000 prenosov. V tretjem kvartilu v
številu prenosov izrazito odstopata dve reviji z okoli 700 prenosov, saj so imele ostale
revije pod 400 prenosov. V četrtem kvartilu je imela ena revija skoraj 700 prenosov, ostale
pa pod 300 prenosov (Slika 8). Tudi v prenosih v letu 2017 za servis ScienceDirect
(Slika 9) ekstremno vrednost v prvem kvartilu predstavlja ena revija in sicer z več kot
10.000 prenosi, ostale so imele pod 8.000 prenosov. V drugem kvartilu sta imeli dve reviji
nad 2.000 prenosov, ostale pa pod 1.500 prenosov. Med izbranimi leti je imela v tretjem
kvartilu največ prenosov revija z malo manj kot 1.200 prenosi, ostale pa so imele pod 700
prenosov. V četrtem kvartilu je v leti 2017 največ prenosov dosegla ena revija z dobrimi
800 prenosi, ostale pa si imele manj kot 250 prenosov.
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Slika 7: Razmerje med številom prenosov člankov revij in kvartili revij iz servisa
ScienceDirect v letu 2013
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Slika 8: Razmerje med številom prenosov člankov revij in kvartili revij iz servisa
ScienceDirect v letu 2015
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Slika 9: Razmerje med številom prenosov člankov revij in kvartili revij iz servisa
ScienceDirect v letu 2017

6.5.2 Servis SpringerLink
Slika 10 prikazuje razmerje med številom prenosov člankov revij glede na kvartil za servis
SpringerLink v letu 2013. V prvem kvartilu se ne pokaže izrazito odstopanje ene revije,
ampak ima več kot 1.000 prenosov 8 revij. Prav tako se v drugem kvartilu med revijami
nad 400 prenosov člankov pojavi 7 revij. Veliko odstopanje pa je vidno pri reviji z več kot
900 prenosi v tretjem kvartilu, kjer je imela večina revij manj kot 300 prenosov. Med
prenosom člankov revij v četrtem kvartilu ni večjih odstopanj, gre za manj kot 100
prenosov člankov. Na Sliki 11 lahko vidimo, da sta imeli v prvem kvartilu v letu 2015 dve
reviji skoraj 1.500 prenosov člankov, ena nad 1.000 ter ostale revije pod tem številom. V
drugem kvartilu so se pojavile štiri revije z več kot 500 prenosi, zopet pa je v tretjem
kvartilu revija, ki je imela nad 1.000 prenosov in zelo odstopa od ostalih revij z manj kot
400 prenosi (z izjemo ene revije). V četrtem kvartilu ni večjih odstopanj, gre za revije z
manj kot 80 prenosi. V letu 2017 (Slika 12) je bila v prvem kvartilu dostopna ena revija, ki
je imela največje število prenosov med vsemi izbranimi leti in sicer nad 3.500 prenosi.
Poleg nje je imelo več kot 1.000 prenosov še 7 revij v prvem kvartilu, ostale pa pod to
številko. V drugem kvartilu je imela nad 2.000 prenosov člankov ena revija, 3 revije so
imele nad 1.000 prenosov in ostale manj kot 900 prenosov. V letu 2017 se v številu
prenosov člankov med revijami v tretjem kvartilu ni pojavila nobena ekstremna vrednost,
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vse revije so imela manj kot 600 prenosov. V četrtem kvartilu se pojavi ena revija s skoraj
350 prenosi, ostale so jih imele manj kot 250.
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Slika 10: Razmerje med številom prenosov člankov revij in kvartili revij iz servisa
SpringerLink v letu 2013
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Slika 11: Razmerje med številom prenosov člankov revij in kvartili revij iz servisa
SpringerLink v letu 2015
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Slika 12: Razmerje med številom prenosov člankov revij in kvartili revij iz servisa
SpringerLink v letu 2017

6.5.3 Wiley Online Library
Podatki s Slike 13 kažejo, da je imela v letu 2013 največje število prenosov člankov revij
servisa Wiley Online Library v prvem kvartilu revija z več kot 4.000 prenosi. Poleg nje je
imelo nad 1.000 prenosov še 6 revij. V drugem kvartilu sta imeli nad 500 prenosov dve
reviji, v tretjem in četrtek kvartilu pa večjih odstopanj v številu prenosov ni bilo. V tretjem
kvartilu so imele revije pod 250 prenosov, v četrtem pa manj kot 100 prenosov. V letu
2015 (Slika 14) je imela največ prenosov v prvem kvartilu revija z več skoraj 6.000
prenosi, sledila je revija s skoraj 2.500 prenosi in 4 revije z več kot 1.000 prenosi. V
drugem kvartilu so imele revije manj kot 500 prenosov, v tretjem manj kot 200 prenosov, v
četrtem kvartilu pa se pojavi ena revija s skoraj 200 prenosi, medtem ko so jih imele ostale
revije manj kot 30. Slika 15 prikazuje, da je imela ena revija v prvem kvartilu servisa
Wiley Online Library v letu 2017 več kot 6.000 prenosov. Sledila je revija z več kot 2.000
prenosi ter 5 revij z več kot 1.000 prenosi. V drugem kvartilu je izstopala ena revija s
skoraj 1.500 prenosi, ena revija je imela manj kot 1.000 prenosov, ostale pa manj kot 500
prenosov. Revije v tretjem kvartilu so imele manj kot 300 prenosov, tiste v četrtem kvartilu
pa, razen dveh izjem z okoli 100 prenosi, manj kot 40 prenosov.
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Slika 13: Razmerje med številom prenosov člankov revij in kvartili revij iz servisa Wiley
Online Library v letu 2013
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Slika 14: Razmerje med številom prenosov člankov revij in kvartili revij iz servisa Wiley
Online Library v letu 2015
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Slika 15: Razmerje med številom prenosov člankov revij in kvartili revij iz servisa Wiley
Online Library v letu 2017
6.6 ARITMETIČNE SREDINE PRENOSOV
Število revij posameznih servisov iz izbranih let smo primerjali s številom prenosov
člankov. Uporabljeni so podatki po izločitvi podvojenih naslovov revij in združitvi večkrat
ponovljenih sekcij posameznih revij, ne pa podatki za revije, za katere smo pridobili tudi
podatke o dejavniku vpliva revije SJR in o kvartilu. Vključeni so tudi podatki prispevkov s
konferenc. Rezultati na Sliki 16 prikazujejo, da imajo revije servisa ScienceDirect največje
povprečno število prenosov člankov revij. Še posebej izstopa število prenosov člankov v
letu 2015. Najmanjše povprečno število prenosov člankov revij so imele revije servisa
SpringerLink in sicer v letu 2015 (38 prenosov).
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Slika 16: Povprečno število prenosov člankov revij za servise ScienceDirect, SpringerLink
in Wiley Online Library v letih 2013, 2015 in 2017
V Preglednici 6 je prikazano povprečno število prenosov člankov revij glede na kvartil
revij servisov ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library v letih 2013, 2015 in
2017. Uporabljeni so bili podatki za katere smo pridobili podatke o dejavniku vpliva revije
SJR in o kvartilu, torej so prispevki s konferenc izključeni. Prav tako so izločene revije z
SJR enakim 0, saj te nimajo določenega kvartila. Iz analize povprečnega števila prenosov
člankov revij smo izločili ekstremne vrednosti, torej revije, ki imajo glede na ostale revije
v istem kvartilu veliko večje število prenosov člankov. Tako smo dobili bolj normalizirane
povprečne vrednosti. Tem posameznim revijam smo dopisali ustrezne naslove, saj gre za
uporabnikom pomembne revije. Iz analize prenosov člankov revij ScienceDirect iz vseh
treh let smo izločili skupno 14 vrednosti. V prvem kvartilu gre za revijo Food Chemistry
(izločena iz analize podatkov za leta 2013, 2015 in 2017), v drugem kvartilu pa za revije
Tetrahedron Letters (izločena iz analize podatkov za leta 2013, 2015 in 2017), Linear
Algebra and its Applications (izločena iz analize podatkov za leto 2015) in Tetrahedron
(izločena iz analize podatkov za leto 2017). Iz podatkov za revije tretjega kvartila smo
izločili reviji Journal of Virological Methods (izločena iz analize podatkov za leti 2013 in
2015) in IFAC-PapersOnLine (izločena iz analize podatkov za leto 2017) ter reviji
Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis (izločena iz
analize podatkov za leto 2013) in New Scientist (izločena iz analize podatkov za leti 2015
in 2017) iz seznama revij četrtega kvartila. Revija Food Chemistry velja tako med revijami
izbranih servisov za revijo z največjim številom prenosov člankov s strani slovenskih
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uporabnikov v letih 2013, 2015 in 2017. Zanimivo je, da ne gre za revijo, ki bi med vsemi
z seznama imela tudi najvišji SJR.
Iz seznama revij servisa SpringerLink smo za analizo povprečnega števila prenosov
člankov revij glede na kvartil iz vseh treh let izločili skupno 7 vrednosti. Iz analize
podatkov za leto 2013 je bila iz seznama revij iz tretjega kvartila izločena revija Journal of
Thermal Analysis and Calorimetry, ki je bila izločena tudi iz seznama revij za analizo iz
drugega kvartila za leto 2015. Poleg nje sta bili iz analize podatkov za leto 2015 izločeni še
reviji Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry iz drugega kvartila in Manuelle
Medizin iz tretjega kvartila. Iz seznama revij za analizo za leto 2017 so bile izločene
naslednje revije: Applied Microbiology and Biotechnology (iz seznama revij iz prvega
kvartila), Archives of Environmental Contamination and Toxicology (iz seznama revij iz
drugega kvartila) in Journal of Applied Spectroscopy (iz seznama revij iz četrtega kvartila).
Iz seznama revij servisa Wiley Online Library smo za vsako leto iz analize izločili revijo iz
prvega kvartila Angewandte Chemie International Edition, poleg te pa še revijo Journal of
Heterocyclic Chemistry iz analize podatkov revij iz četrtega kvartila za leto 2015 in revijo
Journal of Applied Polymer Science iz analize podatkov revij iz drugega kvartila za leto
2017. Skupno je bilo izločenih 5 vrednosti.
Za obdelavo podatkov smo torej skupno izločili vrednosti za 26 revij. Dobljeni rezultati so
zaokroženi na celo število. Največje povprečno število prenosov člankov revij so imele
revije servisa ScienceDirect. Med njimi je bil en članek revij iz prvega kvartila povprečno
prenesen 584-krat in sicer v letu 2015. Pri revijah vseh servisov je iz podatkov razvidno, da
se število prenosov zmanjšuje glede na kvartil. Članki revij v prvem kvartilu imajo tako
največ prenosov, najmanj pa članki revij v četrtem kvartilu. Revije v četrtem kvartilu, ki
imajo najmanj prenosov člankov (5), so bile del servisa Wiley Online Library leta 2015.
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Preglednica 6: Povprečno število prenosov člankov revij glede na kvartil revije za servise
ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library v letih 2013, 2015 in 2017
ScienceDirect

SpringerLink

Wiley Online Library

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

2013

476

137

36

14

96

51

30

10

96

43

21

8

2015

584

194

48

27

74

41

22

10

87

37

17

5

2017

514

158

59

20

100

61

28

14

93

43

21

10

6.7 ANALIZA DELEŽEV REVIJ Z ENAKIM ŠTEVILOM PRENOSOV ČLANKOV
REVIJ GLEDE NA KVARTIL
Preglednica 7 prikazuje deleže revij, ki imajo enako število prenosov člankov kot revije v
nižjem kvartilu. Odločili smo se za analizo podatkov o prenosih člankov revij servisa
ScienceDirect v letih 2013, 2015 in 2017, saj imajo revije tega servisa med izbranimi tremi
servisi največje število prenosov. Preverili smo koliko revij iz prvega kvartila doseže
enako ali manjše število prenosov člankov kot revije iz drugega kvartila. Enako preverjanje
števila prenosov smo izvedli na primerjavah revij z enakim številom prenosov med drugim
in tretjim kvartilom, tretjim in četrtim kvartilom ter prvim in četrtim kvartilom.
Uporabljeni so bili podatki za katere smo pridobili podatke o dejavniku vpliva revije SJR
in o kvartilu, torej so prispevki s konferenc izključeni. Prav tako so izločene revije z SJR
enakim 0, saj te nimajo določenega kvartila, in izbrane revije z ekstremnimi vrednostmi.
Skupno gre za 14 vrednosti, ki so predstavljene v prejšnjem podpoglavju. Izločili smo jih,
ker se zelo razlikujejo od povprečnega števila prenosov. Primerjavo smo namreč izvajali
na podlagi največjega števila prenosov člankov revij glede na kvartil. V letu 2013 so revije
v prvem kvartilu dosegle največ 5.704, v drugem kvartilu 2.305 prenosov, v tretjem največ
432 prenosov in v četrtem kvartilu največ 166 prenosov. Deleži v Preglednici 7
prikazujejo, da ima 97 % revij iz prvega kvartila enako število prenosov člankov kot revije
iz drugega kvartila, torej 2.305 ali manj prenosov. V letu 2015 so revije v prvem kvartilu
dosegle največ 7.844, v drugem kvartilu 1.902 prenosov, v tretjem največ 668 prenosov in
v četrtem kvartilu največ 276 prenosov. Rezultati kažejo, da ima 98 % revij iz tretjega
kvartila enako število prenosov člankov kot revije iz četrtega kvartila. V letu 2017 so revije
v prvem kvartilu dosegle največ 7.806, v drugem kvartilu 1.420 prenosov, v tretjem največ
696 prenosov in v četrtem kvartilu največ 247 prenosov. Analiza je pokazala, da ima 97 %
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revij iz drugega kvartila enako število prenosov kot revije iz tretjega kvartila. Najmanjše
število prenosov člankov vseh revij servisa ScienceDirect je v vseh kvartilih enako 1.
Zadnja vrstica v Preglednici 7 prikazuje delež revij iz prvega kvartila servisa ScienceDirect
z enakim številom prenosov člankov kot ga imajo revije iz četrtega kvartila. Če podatki
kažejo, da zgolj nekaj odstotkov revij določenega kvartila doseže večje število prenosov
člankov kot revije iz nižjega kvartila, so tukaj rezultati drugačni. Še vedno pa ima skoraj
polovica revij iz prvega kvartila enako število prenosov člankov kot revije iz četrtega
kvartila.
Preglednica 7: Deleži revij z enakim številom prenosov člankov kot revije v nižjem
kvartilu servisa ScienceDirect v letih 2013, 2015 in 2017
2013

2015

2017

Q1/Q2

97 %

94 %

92 %

Q2/Q3

91 %

94 %

97 %

Q3/Q4

96 %

98 %

95 %

Q1/Q4

56 %

46 %

49 %

6.8 ANALIZA PODATKOV REVIJ BREZ PRENOSOV
Med vsemi revijami so tudi takšne brez prenosov člankov. V Preglednici 8 so uporabljeni
podatki po izločitvi podvojenih naslovov revij in združitvi večkrat ponovljenih sekcij
posameznih revij, ne pa tudi podatki za revije, za katere smo pridobili tudi podatke o
dejavniku vpliva revije SJR in o kvartilu. Vključeni so tudi podatki prispevkov s
konferenc, čeprav nobeden izmed teh dokumentov ni brez prenosov. Najmanjši delež revij
brez prenosov imajo revije servisa ScienceDirect, največjega pa revije servisa Wiley
Online Library, čeprav se tudi tu delež takšnih revij zmanjšuje. Sicer pa se med seznami
revij med statistikami uporabe pojavi veliko revij z majhnim številom prenosov člankov
(en, dva, trije, …), za te je težko potegniti mejo.
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Preglednica 8: Dejanske vrednosti in deleži revij brez prenosov za servise ScienceDirect,
SpringerLink in Wiley Online Library v letih 2013, 2015 in 2017
2013

2015

2017

ScienceDirect

1 (0,04 %)

1 (0,04 %)

3 (0,09 %)

SpringerLink

625 (21,12 %)

695 (21,66 %)

782 (22, 89%)

Wiley Online Library

790 (31,71 %)

775 (31,11 %)

732 (29,39 %)

6.9 ANALIZA SPREMINJANJA SEZNAMA REVIJ SKOZI LETA
V namen preverjanja hipoteze, da je seznam znanstvenih revij, katerih članki imajo največ
prenosov skozi leta stabilen, sem za vsako podatkovno bazo zajela 25 revij z največ
prenosi. Seznami za servise ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library v letih
2013, 2015 in 2017 se nahajajo v prilogah (Priloga 1, Priloga 2 in Priloga 3). Uporabljeni
so podatki za revije, torej brez prispevkov s konferenc. Iz seznamov lahko povzamemo, da
se v servisu ScienceDirect v letih 2013, 2015 in 2017 med 25 revijami pojavi 14 istih revij,
10 revij se pojavi po dvakrat, torej na dveh seznamih, enkrat pa se v vseh letih na seznamih
pojavi 13 revij. V servisu SpringerLink se v seznamih revij z največ prenosi v letih 2013,
2015 in 2017 pojavi 11 istih revij, 12 revij se pojavi po dvakrat, enkrat pa 18 revij. 16 istih
revij v servisu Wiley Online Library se v letih 2013, 2015 in 2017 pojavi na vseh
seznamih, na dveh seznam se pojavi 8 revij in na enem seznamu 11 revij. Na vseh treh
seznamih za leta 2013, 2015 in 2017 servisov ScienceDirect in Wiley Online Library se na
prvem mestu pojavi ista revija.
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7 RAZPRAVA

Ob začetku pisanja naloge smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja, med katerimi je bilo
osnovno: Ali imajo znanstvene revije z višjimi dejavniki vpliva revije več prenosov
člankov kot revije z nižjimi dejavniki vpliva revije? Analizirali smo razmerje med številom
prenosov člankov in kvartili za revije servisov ScienceDirect, SpringerLink in Wiley
Online Library v letih 2013, 2015 in 2017.
Podatki kažejo, da imajo revije v prvem kvartilu večje možnosti za dosego večjega števila
prenosov člankov, kot revije v drugem, tretjem ali četrtem kvartilu. Revije v četrtem
kvartilu imajo tako najnižjo vrednost najvišjega števila prenosov člankov, čeprav so tako
kot v vseh ostalih kvartilih tudi tukaj možne izjeme. Potrebno je poudariti, da se največja
števila prenosov člankov revij precej razlikujejo od povprečnega števila prenosov člankov
revij glede na kvartile. Čeprav revije prvega kvartila dosegajo najvišjo vrednost števila
prenosov člankov, to ne pomeni, da imajo vse revije znotraj tega kvartila tako visoko
število prenosov člankov. Smiselna je primerjava s povprečnim številom prenosov člankov
revij glede na kvartil. Ta kaže, da imajo revije iz prvega kvartila res največje povprečno
število prenosov člankov revij v primerjavi z revijami drugega, tretjega in četrtega kvartila.
Med podatki imajo največje povprečno število prenosov člankov revije prvega kvartila iz
servisa ScienceDirect v letu 2015 in sicer 584 prenosov člankov. Revije v servisih
SpringerLink in Wiley Online Library imajo precej manj prenosov člankov in sicer pod
100 v prvem kvartilu. Na podatkih o revijah servisa ScienceDirect smo izračunali delež
revij, ki imajo enako število prenosov člankov kot revije v nižjem kvartilu. Rezultati
kažejo, da ima kar okoli 95 % revij iz prvega kvartila enako število prenosov člankov kot
revije iz drugega kvartila. Podobni podatki veljajo tudi za primerjave med revijami
drugega in tretjega kvartila ter tretjega in četrtega kvartila. Razlike so večje med
primerjavo med prvim in četrtim kvartilom. V praksi to pomeni, da ima večje število
prenosov člankov kot revije iz nižjega kvartila le nekaj odstotkov revij.
V servisu ScienceDirect ima revija Food Chemistry v vseh treh izbranih letih število
prenosov člankov precej večje kot vse ostale revije; nad 10.000 prenosov. Glede na
dejstvo, da smo preverjali prenose člankov za tri največje servise, ponujene s strani CTK,
gre torej za najbolj uporabljano revijo s strani slovenskih uporabnikov. Razen nekaterih
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izjem revije v prvem kvartilu dosegajo manj kot 6.000 prenosov člankov. Precejšnja
razlika se pokaže pri revijah iz drugega kvartila, saj ima večina teh manj kot 2.000
prenosov člankov. Revije drugega kvartila imajo tako zelo majhne možnosti, da bi dosegle
tako visoko število prenosov, kot jih imajo revije v prvem kvartilu. Zazna se velike razlike
med največjim možnim doseženim številom prenosov člankov med revijami iz različnih
kvartilov. Revije iz tretjega kvartila, razen izjem, dosežejo nekje okoli 400 prenosov
člankov, revije iz četrtega kvartila pa okoli 200 prenosov.

Tudi med revijami servisa SpringerLink se pojavijo ekstremne vrednosti znotraj
posameznih kvartilov, še posebej zanimivi sta dve reviji. Revija Journal of Thermal
Analysis and Calorimetry je bila leta 2013 uvrščena v tretji kvartil in je dosegla ekstremno
vrednost prenosa člankov glede na ostale revije v istem kvartilu. Imela je namreč skoraj
1.000 prenosov med revijami v tretjem kvartilu, katerih povprečno število prenosov
člankov je 30, oziroma navadno dosežejo najvišje vrednosti okoli 250 prenosov. Ta revija
je bila v letu 2015 uvrščena v drugi kvartil in tudi tam dosegla visoko število prenosov. V
letu 2015 se je sicer v tretjem kvartilu zopet pojavila revija Manuelle Medizin, ki je dosegla
več kot 1.000 prenosov člankov, a je v letu 2017 ostala v tretjem kvartilu in dosegla zelo
majhno število prenosov. Za posebnost med revijami servisa Wiley Online Library velja
revija Angewandte Chemie International Edition iz prvega kvartila, ki ima v vsakem izmed
izbranih let večje število prenosov člankov. To je v letu 2017 naraslo na več kot 6.000
prenosov člankov.
Zanimivo je, da čeprav imajo revije v prvem kvartilu več možnosti za večje število
prenosov člankov kot revije v drugem, tretjem ali četrtem kvartilu, se tudi v prvem kvartilu
najdejo revijo z enakim ali še nižjim številom prenosov člankov kot v drugem, tretjem in
četrtem kvartilu. Torej lahko revija doseže enako število prenosov člankov ne glede na to v
katerem kvartilu se pojavi. Višje v kvartilu kot se pojavi, večje pa so možnosti, da doseže
večje število prenosov člankov. Preverili smo tudi aritmetične sredine prenosov člankov in
ugotovili, da imajo največje povprečno število prenosov člankov revije servisa
ScienceDirect. V tej analizi smo uporabili vse podatke, pridobljene s strani CTK, brez
podatkov o dejavniku vpliva revija SJR in o kvartilu. Največkrat je bil v povprečju
prenesen članek v letu 2015 in sicer s 335 prenosi. Najmanjše povprečno število prenosov
člankov revij so imele revije servisa SpringerLink; 38 prenosov v letu 2015.
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Posebej smo obravnavali podatke o revijah s prispevki s konferenc, ki se pojavijo v servisu
ScienceDirect. Čeprav je delež teh revij manj kot en odstotek, imajo njihovi članki precej
večje povprečno število prenosov kot člankih ostalih revij v servisu ScienceDirect. Revije s
prispevki s konferenc tako med slovenskimi uporabniki veljajo za visoko uporabljen in
cenjen informacijski vir. To pa ne velja za revije katerih SJR je enak 0. Odlično je, da je
delež takšnih revij v paketih, ponujenih s strani CTK, izjemno majhen. Članki takšnih revij
imajo namreč zelo malo prenosov.
Zanimalo nas je, ali se seznam znanstvenih revij, katerih članki imajo največ prenosov,
skozi leta bistveno spreminja, zato smo zajeli 25 revij z največ prenosi člankov za servise
ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library v letih 2013, 2015 in 2017. Na
seznamih servisa ScienceDirect se v vseh treh letih pojavi 14 istih revij, na seznamih
servisa SpringerLink 11 istih revij in seznamih servisa Wiley Online Library 16 istih revij.
V povprečju se torej na vsakem izbranem seznamu za določeno leto pojavi več kot
polovica revij s seznama pred dvema letoma. Na podlagi rezultatov lahko potrdimo našo
hipotezo, da se seznam znanstvenih revij, katerih člankov imajo največ prenosov, skozi
leta bistveno ne spreminja.
Želeli smo preveriti ali spremenjen obseg ponujenih znanstvenih revij posameznega
založnika znanstvene literature znotraj konzorcija vpliva na število prenosov člankov s
strani uporabnikov, za kar smo analizirali statistike uporabe, pridobljene s strani CTK, brez
dodanih podatkov iz podatkovne baze SCImago. Število zakupljenih revij kaže na
naraščanje števila revij v servisu ScienceDirect iz 2416 na 2807 in nato na 3031 revij,
nihanje števila revij v servisu SpringerLink iz 2959 na 3209 in nato padec na 2612 revij ter
konstantno število revij skozi vsa tri izbrana leta v servisu Wiley Online Library, 2491
revij. Vsekakor je potrebno upoštevati število članic konzorcijev, ki je pri servisu
ScienceDirect stagniralo, upadalo pri servisu SpringerLink in se v letu 2017 povečalo pri
servisu Wiley Online Library. Pri povprečnem številu prenosov člankov revij servisa
ScienceDirect je bilo zaznano nihanje med 286 in 335 prenosi, pri revijah servisa
SpringerLink pa se je povprečno število prenosov člankov revij v letu 2015 zmanjšalo in
nato naraslo na še večje število kot je bilo leta 2013. Do večjega števila prenosov člankov
revij je prišlo kljub zmanjšanju števila članic konzorcija. Precej konstantno število članic
konzorcija Wiley Online Library in enako število revij se odraža v dokaj konstantnem
povprečnem številu prenosov člankov revij. Najbolj smiselna primerjava je tako mogoča za
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servis ScienceDirect, saj je število članic konzorcija v izbranih letih ostalo nespremenjeno.
Število zakupljenih revij v paketu se je vsako leto povišalo, povprečno število prenosov
člankov pa je sicer v letu 2015 res naraslo, a dve leti kasneje upadlo. Vpliv je torej zaznan,
enkrat ugoden z večjim številom prenosom glede na število ponujenih revij, drugič pa
neugoden z manjšim številom prenosov glede na število ponujenih revij. Zanimivo je
stanje pri servisu SpringerLink, saj je bilo največje povprečno število prenosov člankov
revij ravno v letu 2017, ko je imel konzorcij manj članic kot v letih 2013 in 2015. Poleg
tega je CTK v tistem letu nudil dostop do manjšega števila revij kot v letih 2013 in 2015.
Tretje hipoteze, da spremenjen obseg/število revij posameznega založnika znanstvene
literature ne vpliva na število prenosov člankov revij, ne morem ne ovreči in ne potrditi.
Pri servisu Wiley Online Library so podatki tako konstantni, da lahko postavimo sklep –
konstantno število članic konzorcija in konstantno število revij v paketu vodita v
konstantno uporabo člankov revij. Pri servisu ScienceDirect število revij ne vpliva na
število prenosov člankov. Pri servisu SpringerLink sta manj članic konzorcija in manjše
število revij v letu 2017 vodila v večje povprečno število prenosov člankov kot v letih
2013 in 2015.
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8 ZAKLJUČEK

V magistrski nalogi smo naredili primerjavo citiranosti in uporabe člankov mednarodnih
znanstvenih revij na primeru konzorcijev v Sloveniji. V teoretičnem delu smo opredelili
izraze in funkcije znanstvenih revij, nato pa se osredotočili na primerjave med citati in
prenosi glede na že izvedene raziskave. Sledila je razlaga konzorcijske politike v Sloveniji,
predstavitev konzorcijev CTK ter nabave mednarodne znanstvene literature v Sloveniji.
Na kratko smo predstavili tudi bistvene razlike med različnimi dejavniki vpliva revije.
V raziskavi smo uporabili podatke CTK o prenosih člankov znanstvenih revij servisov
ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library v letih 2013, 2015 in 2017. Tem smo
dodali podatke o dejavniku vpliva revije SJR in o kvarilih iz podatkovne baze SCImago.
Na podlagi analize smo potrdili hipotezo, da je seznam znanstvenih revij, katerih članki
imajo največ prenosov, skozi leta stabilen. Večja nihanja so bila pri analizi, postavljeni na
podlagi hipoteze, da spremenjen obseg/število revij posameznega založnika znanstvene
literature ne vpliva na število prenosov člankov revij, zato analize ne moremo ne ovreči ne
potrditi. Pri revijah servisa ScienceDirect je bilo število članic konzorcija v izbranih letih
nespremenjeno, vsako leto je bilo uporabnikom ponujeno večje število revij. Ker je prišlo v
enem obdobju do povečanja uporabe, pri drugem pa do zmanjšanja, lahko za ta servis
trdimo, da spremenjen obseg revij ne vpliva na uporabo člankov revij. Pri revijah servisa
SpringerLink je CTK skozi izbrana leta zmanjšal število revij v paketu in dosegel večjo
uporabo, pri revijah Wiley Online Library pa konstantno število ponujenih revij v paketu
pomeni tudi konstantno število prenosov člankov revij.
Glavno med tremi raziskovalnimi vprašanji je bilo: Ali imajo znanstvene revije z višjimi
dejavniki vpliva revije več prenosov člankov kot revije z nižjimi dejavniki vpliva revije?
Analizirali smo podatke in ugotovili, da imajo znanstvene revije v prvem kvartilu večje
možnosti za dosego večjega števila prenosov člankov, kot revije v drugem, tretjem ali
četrtem kvartilu. Revije v višjem kvartilu imajo tudi večje povprečno število prenosov
člankov, čeprav ima večje število prenosov člankov kot revije iz nižjega kvartila le nekaj
odstotkov revij iz višjega kvartila. Hipotezo, da imajo revije z višjimi dejavniki vpliva
revije večje možnosti za več prenosov člankov kot revije z nižjimi dejavniki vpliva revije,
lahko potrdimo, čeprav so seveda možne izjeme.
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Za pravilno razumevanje opravljene raziskave je potrebno vedeti, da prenosi in citati
merijo različne vidike. Podatki o prenosih bolj merijo zavedanje in pozornost, podatki o
citiranju pa kažejo na uporabnost in pomembnost raziskovalnih rezultatov. Prenosi so
lahko pogoj za citiranje vira in obratno. Pri interpretaciji podatkov je potrebno imeti
v mislih, da lahko na število prenosov vpliva ogromno vidikov, ki pa v tej raziskavi niso
bili dodatno preverjeni.
Pridobljeni podatki bodo lahko v izjemno pomoč koordinatorju konzorcijev CTK in
sofinancerju mednarodne znanstvene literature ARRS. Odpirajo se nam namreč nove
priložnost, saj lahko z altmetrijskimi merili dopolnimo bibliometrijska merila. S pomočjo
podatkov bo lahko CTK uporabnikom ponudila in izpostavila še relevantnejše
informacijske vire, se izognila naročanju ne tako pomembnih virov in odkrila nov vidik
vrednotenja virov, ARRS pa lahko širše razmišljala o spremembah pravilnika o
sofinanciranju nabave mednarodnih znanstvenih revij.
V Sloveniji smo opravili prvo primerjavo citiranosti in prenosov ter odprli možnosti za
nadaljnje raziskovanje. Po zgledu raziskav v tujini lahko primerjave opravimo na ravni
člankov posameznih revij in med različnimi raziskovalnimi področji, analiziramo
zastarelost oziroma časovne okvire in raziščemo dejavnike vpliva na prenose. Vsekakor bo
zanimivo spremljati dogajanje na področju, ali bodo altmetrijska merila sprejeta v
znanstveno skupnost in kakšna določila meritev bodo standardizirana v ta namen. Potrebno
bo biti odprt za različne deležnike v okviru znanstvenih revij in upoštevati tako
mednarodna kot nacionalna merila. Pomembna naloga tako čaka ponudnike in financerje
informacijskih virov, da bodo uporabnikom zagotovili kar najbolj relevantne informacije.
Predvsem visokošolske knjižnice bodo tako brez prestanka iskale nove načine vrednotenja
vsebine elektronskih virov na podlagi katerih bodo nakupovali za uporabnike uporabne
informacijske vire.
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9 POVZETEK

Potreba po primerjavi citiranosti in uporabe člankov iz mednarodnih znanstvenih revij se je
pojavila vzporedno z razvojem in spremembami v delovanju družbe. Znanstveno
komuniciranje in informiranje namreč odkrivata nove oblike sodelovanja, ki imajo
pomembno vlogo pri zaposlovanju, napredku in financiranju znanosti. Sedaj, ko so
klasična bibliometrijska merila v veliki meri že standardizirana in stabilna, se kažejo nove
priložnosti na področju altmetrijskih meril. Še posebej je zanimiva primerjava med temi
merili; med citati in prenosi. Moed in Halevi (2016) sta postavila 10 dejavnikov za
razlikovanje meril uporabe prenosov in citatov, ki omogočajo različne interpretacije. V
tujini je bilo izvedenih že več raziskav o odnosu med uporabo in citati informacijskih
virov. Ugotovljene so bile številne razlike v številu prenosov glede na citate, raziskovalna
področja, revije, tip dokumentov in časovna obdobja. Preučujejo se tudi povezave med
altmetrijskimi in bibliometrijskimi merili. V nadaljevanju smo opisali konzorcijsko
politiko v Sloveniji, konkretneje konzorcije CTK in v raziskave uporabljene servise
znanstvenih elektronskih revij. Iz letnih poročil CTK smo povzeli dogajanje na področju
znanstvene literature med leti 2006 in 2017, ki je povezano tudi z sredstvi za nabavo tuje
znanstvene literature, s katerimi pri nas upravlja ARRS. Predstavili smo razlike med
različnimi bibliometrijskimi merili.
S prvo raziskavo na področju meritev uporabe člankov elektronskih revij v Sloveniji smo
želeli preveriti stanje na primeru konzorcijev v Sloveniji. Uporabili smo statistike uporabe
člankov znanstvenih revij treh največjih servisov znanstvenih elektronskih revij v Sloveniji
ScienceDirect, SpringerLink in Wiley Online Library s strani uporabnikov v Sloveniji in
jih primerjali s statusom posameznih revij glede na analizo citiranja. Statistike uporabe v
letih 2013, 2015 in 2017 smo pridobili s strani Centralne tehniške knjižnice Univerze v
Ljubljani in jih primerjali z dejavniki vpliva revije SCImago Journal Rank (SJR)
pridobljenimi iz podatkovne baze SCImago. Namen raziskave je bil predstaviti povezavo
med številom prenosov člankov znanstvenih revij v PDF ali HMTL obliki iz posameznih
znanstvenih revij in podatki o analizi citiranja člankov iz istih revij glede na
bibliometrijsko merilo dejavnik vpliva revije.
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Preveriti smo želeli, ali imajo znanstvene revije, ki so bolje uvrščene glede na
bibliometrijska merila, tudi več prenosov člankov kot tiste nižje uvrščene. Seznam teh
znanstvenih revij se skozi leta naj ne bi bistveno spreminjal. Prav tako bo vidno ali
spremenjeno število ponujenih znanstvenih revij posameznega založnika znanstvene
literature vpliva na število prenosov člankov.
Rezultate smo predstavili s pomočjo tabelaričnih in grafičnih prikazov, še posebno
pozornost pa smo posvetili analizi razmerij med številom prenosov člankov revij in kvartili
revij. Ločeno smo obdelali tudi podatke o prispevkih s konferenc in ugotovili, da veljajo za
visoko uporabljen informacijski vir. Ugotovili smo, da imajo revije v prvem kvartilu večje
možnosti za doseg večjega števila prenosov člankov, kot revije v drugem, tretjem ali
četrtem kvartilu. Revije v četrtem kvartilu imajo tako najnižjo vrednost najvišjega števila
prenosov člankov, čeprav so, kot v vseh ostalih kvartilih, tudi tukaj možne izjeme. Revije
iz prvega kvartila imajo prav tako največje povprečno število prenosov člankov. Iz analize
podatkov za revije servisa ScienceDirect je razvidno, da ima le nekaj odstotkov revij iz
višjega kvartila večje število prenosov člankov kot revije iz nižjega kvartila. Znanstvena
revija lahko torej doseže enako število prenosov člankov ne glede na kvartil, v katerem se
pojavi. Višje kot je uvrščena, večje so možnosti za dosego večjega števila prenosov
člankov.
Na podlagi analize seznamov 25 revij z največjim številom prenosov člankov za
posamezni servis v izbranih letih smo ugotovili, da se seznam znanstvenih revij, katerih
članki imajo največ prenosov, skozi leta bistveno ne spreminja. V nalogi smo želeli
preveriti ali spremenjen obseg ponujenih znanstvenih revij posameznega založnika
znanstvene literature znotraj konzorcija vpliva na število prenosov člankov. Ugotovitve so
se razlikovale glede na ponudnike znanstvenih revij. Na podlagi podatkov revij servisa
Wiley Online Library lahko postavimo sklep, da konstantno število članic konzorcija in
konstantno število revij v paketu vodita v konstantno uporabo člankov revij. Pri servisu
ScienceDirect število revij vpliva tudi na število prenosov člankov, a v pozitivni in
negativni smeri. Revije servisa SpringerLink so imele največje povprečno število prenosov
člankov ravno v letu 2017, ko je bilo najmanj tako članic konzorcija kot revij v paketu.

V magistrski nalogi smo opravili prvo primerjavo citiranosti in prenosov za konzorcije v
Sloveniji in tako odprli možnosti za nadaljnje raziskovanje. Rezultati raziskave bodo
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pomembno vplivali na odločanju o vsebini konzorcijske ponudbe koordinatorja
konzorcijev CTK in spreminjanje metodologije sofinanciranja nakupa mednarodne
znanstvene literature v Sloveniji s strani ARRS. V prihodnje bomo tako vsekakor
spremljali nasprotne interese ali sovpadanje bibliometrijskih in altmetrijskih meril v
znanstveni komunikaciji.
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11 PRILOGE
Priloga 1: Seznam 25 revij z največjim številom prenosov servisa ScienceDirect v letih
2013, 2015 in 2017

ScienceDirect 2013
ŠTEVILO
PRENOSOV

NASLOV REVIJE

PRINT
ISSN

SJR

KVARTIL

Prisotnost revije
na seznamih v
letih 2013, 2015
in 2017

1.

Food Chemistry

0308-8146

10.388

1,554

Q1

3

2.

Tourism Management

0261-5177

5.704

2,26

Q1

3

3.

International Journal of
Pharmaceutics

0378-5173

5.534

1,377

Q1

3

4.

Journal of Chromatography A

0021-9673

5.421

2,006

Q1

3

5.

Bioresource Technology

0960-8524

5.100

2,405

Q1

3

6.

The Lancet

0140+6736

4.979

12,11

Q1

3

7.

Journal of Hazardous Materials

0304-3894

4.632

1,822

Q1

2

8.

European Journal of
Operational Research

0377-2217

4.534

2,238

Q1

1

9.

Chemosphere

0045-6535

4.351

1,721

Q1

3

10.

Applied Surface Science

0169-4332

4.273

0,96

Q1

3

11.

Water Research

0043-1354

4.212

2,956

Q1

2

12.

Science of The Total
Environment

0048-9697

3.935

1,527

Q1

3

13.

Energy

0360-5442

3.820

2,458

Q1

3

14.

Journal of Materials Processing
Technology

0924-0136

3.621

1,702

Q1

1

15.

Carbohydrate Polymers

0144-8617

3.557

1,346

Q1

3

16.

Journal of Business Research

0148-2963

3.478

1,289

Q1

3

17.

Journal of Power Sources

0378-7753

3.370

1,975

Q1

3

18.

Journal of Controlled Release

0168-3659

3.367

2,441

Q1

1

19.

Journal of Cleaner Production

0959-6526

3.356

1,618

Q1

3

20.

Surface and Coatings
Technology

0257-8972

3.347

1,048

Q1

1

21.

Analytica Chimica Acta

0003-2670

3.335

1,626

Q1

1

22.

Biomaterials

0142-9612

3.281

3,417

Q1

1

23.

Tetrahedron Letters

0040-4039

3.125

0,908

Q2

1

24.

International Journal of Food
Microbiology

0168-1605

2.982

1,612

Q1

1

25.

Polymer

0032-3861

2.930

1,414

Q1

1
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ScienceDirect 2015
NASLOV REVIJE

PRINT
ISSN

ONLINE
ISSN

1.

Food Chemistry

0308-8146

1873-7072

2.

Tourism Management

3.

ŠTEVILO
PRENOSOV

SJR

KVARTIL

Prisotnost revije na
seznamih v letih
2013, 2015 in 2017

11.595

1,582

Q1

3

0261-5177

7.844

2,457

Q1

3

Computers in Human
Behavior

0747-5632

5.996

1,583

Q1

2

4.

The Lancet

0140-6736

1474-547X

5.889

14,974

Q1

3

5.

International Journal of
Pharmaceutics

0378-5173

1873-3476

5.753

1,298

Q1

3

6.

Journal of
Chromatography A

0021-9673

1873-3778

5.622

1,693

Q1

3

7.

Science of The Total
Environment

0048-9697

1879-1026

5.447

1,653

Q1

3

8.

Journal of Cleaner
Production

0959-6526

5.438

1,635

Q1

3

9.

Bioresource Technology

0960-8524

5.175

2,243

Q1

3

10.

Annals of Tourism
Research

0160-7383

4.475

2,539

Q1

2

11.

Applied Surface Science

0169-4332

4.274

0,89

Q1

3

12.

Chemosphere

0045-6535

1879-1298

4.229

1,497

Q1

3

13.

Renewable and
Sustainable Energy
Reviews

1364-0321

1879-0690

4.137

2,921

Q1

2

14.

Personality and
Individual Differences

0191-8869

4.042

1,137

Q1

2

15.

Energy

0360-5442

4.024

2,22

Q1

3

16.

Journal of Business
Research

0148-2963

3.929

1,724

Q1

3

17.

Energy and Buildings

0378-7788

3.873

2,04

Q1

2

18.

Expert Systems with
Applications

0957-4174

3.828

1,473

Q1

2

19.

Food Control

0956-7135

3.756

1,498

Q1

2

20.

Applied Energy

0306-2619

3.599

2,835

Q1

2

21.

Journal of Power
Sources

0378-7753

3.574

1,9

Q1

3

22.

Journal of Hazardous
Materials

0304-3894

3.521

1,633

Q1

2

23.

Carbohydrate Polymers

0144-8617

3.425

1,44

Q1

3

24.

Food Research
International

0963-9969

3.327

1,508

Q1

1

25.

Water Research

0043-1354

3.193

2,665

Q1

2

1873-2976

1872-9118

1873-3336

1879-2448
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ScienceDirect 2017
NASLOV REVIJE

PRINT
ISSN

ONLINE
ISSN

1.

Food Chemistry

0308-8146

1873-7072

2.

Journal of Cleaner
Production

3.

ŠTEVILO
PRENOSOV

SJR

KVARTIL

Prisotnost revije na
seznamih v letih
2013, 2015 in 2017

10.274

1,793

Q1

3

0959-6526

7.806

1,467

Q1

3

Tourism Management

0261-5177

7.640

3,027

Q1

3

4.

Computers in Human
Behavior

0747-5632

7.459

1,555

Q1

2

5.

The Lancet

0140-6736

1474547X

7.290

14,934

Q1

3

6.

Renewable and
Sustainable Energy
Reviews

1364-0321

1879-0690

6.181

3,036

Q1

2

7.

Science of The Total
Environment

0048-9697

1879-1026

5.865

1,546

Q1

3

8.

Journal of Business
Research

0148-2963

5.480

1,26

Q1

3

9.

Energy and Buildings

0378-7788

5.035

2,061

Q1

2

10.

Personality and
Individual Differences

0191-8869

4.829

1,181

Q1

2

11.

Energy

0360-5442

4.454

1,99

Q1

3

12.

Journal of
Chromatography A

0021-9673

1873-3778

4.411

1,378

Q1

3

13.

International Journal of
Pharmaceutics

0378-5173

1873-3476

4.268

1,172

Q1

3

14.

Applied Surface Science

0169-4332

4.143

1,093

Q1

3

15.

Chemosphere

0045-6535

3.911

1,435

Q1

3

16.

Annals of Tourism
Research

0160-7383

3.902

2,262

Q1

2

17.

Applied Energy

0306-2619

3.780

3,162

Q1

2

18.

Carbohydrate Polymers

0144-8617

3.670

1,428

Q1

3

19.

Bioresource Technology

0960-8524

3.348

2,029

Q1

3

20.

Food Control

0956-7135

3.313

1,502

Q1

2

21.

Expert Systems with
Applications

0957-4174

3.285

1,271

Q1

2

22.

Applied Catalysis B:
Environmental

0926-3373

3.217

3,152

Q1

1

23.

Journal of Alloys and
Compounds

0925-8388

3.079

1,02

Q1

1

24.

Meat Science

0309-1740

3.073

1,643

Q1

1

25.

Journal of Power
Sources

0378-7753

3.057

2,202

Q1

3

1879-1298

1872-9118
1873-2976
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Priloga 2: Seznam 25 revij z največjim številom prenosov servisa SpringerLink v letih
2013, 2015 in 2017

SpringerLink 2013
ŠTEVILO
PRENOSOV

NASLOV REVIJE

PRINT
ISSN

ONLINE
ISSN

SJR

KVARTIL

Prisotnost revije na
seznamih v letih
2013, 2015 in 2017

1.

Analytical and
Bioanalytical Chemistry

1618-2642

1618-2650

1.688

1,236

Q1

3

2.

Journal of Business
Ethics

0167-4544

1573-0697

1.670

1,041

Q1

3

3.

Journal of Materials
Science

0022-2461

1573-4803

1.617

0,926

Q1

3

4.

Applied Microbiology
and Biotechnology

0175-7598

1432-0614

1.479

1,54

Q1

3

5.

Plant and Soil

0032-079X

1573-5036

1.320

1,388

Q1

3

6.

Scientometrics

0138-9130

1588-2861

1.271

1,346

Q1

3

7.

Cellulose

0969-0239

1572-882X

1.153

1,126

Q1

3

8.

Journal of Sol-Gel
Science and Technology

0928-0707

1573-4846

1.005

0,632

Q1

3

9.

Pharmaceutical
Research

0724-8741

1573-904X

937

1,57

Q1

2

10.

Journal of Thermal
Analysis and
Calorimetry

1388-6150

1588-2926

916

0,458

Q3

3

11.

The International
Journal of Advanced
Manufacturing
Technology

0268-3768

1433-3015

904

1,134

Q1

2

12.

Journal of Nanoparticle
Research

1388-0764

1572-896X

849

0,753

Q1

2

13.

European Journal of
Applied Physiology

1439-6319

1439-6327

769

1,291

Q1

2

14.

Hydrobiologia

0018-8158

1573-5117

765

0,953

Q2

2

15.

Environmental Science
and Pollution Research

0944-1344

1614-7499

676

0,942

Q1

3

16.

Sports Medicine

0112-1642

1179-2035

674

2,876

Q1

2

17.

Cellular and Molecular
Life Sciences

1420-682X

1420-9071

636

3,339

Q1

2

18.

Journal of
Radioanalytical and
Nuclear Chemistry

0236-5731

1588-2780

636

0,502

Q2

2

19

Landslides

1612-510X

1612-5118

607

1,763

Q1

2

20.

European Food

1438-2377

1438-2385

598

0,797

Q1

2
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Research and
Technology
21.

Multimedia Tools and
Applications

1380-7501

1573-7721

571

0,363

Q1

1

22.

The Journal of
Membrane Biology

0022-2631

1432-1424

566

0,963

Q2

1

23.

Social Indicators
Research

0303-8300

1573-0921

565

0,75

Q1

2

24.

Intensive Care Medicine

0342-4642

1432-1238

561

3,064

Q1

3

25.

Applied Physics A

0947-8396

1432-0630

539

0,732

Q1

1

NASLOV REVIJE

PRINT
ISSN

ONLINE
ISSN

ŠTEVILO
PRENOSOV

SJR

1.

Journal of Business
Ethics

0167-4544

1573-0697

1.446

2.

Analytical and
Bioanalytical Chemistry

1618-2642

1618-2650

3.

Journal of Materials
Science

0022-2461

4.

Manuelle Medizin

5.

SpringerLink 2015
KVARTIL

Prisotnost revije na
seznamih v letih
2013, 2015 in 2017

1,473

Q1

3

1.428

1,059

Q1

3

1573-4803

1.071

0,792

Q1

3

0025-2514

1433-0466

1.066

0,198

Q3

1

Applied Microbiology
and Biotechnology

0175-7598

1432-0614

976

1,256

Q1

3

6.

Cellulose

0969-0239

1572-882X

976

1,122

Q1

3

7.

Scientometrics

0138-9130

1588-2861

860

1,149

Q1

3

8.

Metallurgical and
Materials Transactions
A

1073-5623

1543-1940

794

1,267

Q1

2

9.

Environmental Science
and Pollution Research

0944-1344

1614-7499

746

0,906

Q1

3

10.

Journal of Thermal
Analysis and
Calorimetry

1388-6150

1588-2926

728

0,591

Q2

3

11.

Pharmaceutical
Research

0724-8741

1573-904X

664

1,155

Q1

2

12.

Journal of
Radioanalytical and
Nuclear Chemistry

0236-5731

1588-2780

660

0,454

Q2

2

13.

The International
Journal of Advanced
Manufacturing
Technology

0268-3768

1433-3015

593

0,889

Q1

2

14.

Intensive Care Medicine

0342-4642

1432-1238

584

3,94

Q1

3
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15.

Journal of Nanoparticle
Research

1388-0764

1572-896X

571

0,568

Q2

2

16.

Journal of Sol-Gel
Science and Technology

0928-0707

1573-4846

541

0,471

Q2

3

17.

Sports Medicine

0112-1642

1179-2035

540

2,692

Q1

2

18.

European Food
Research and
Technology

1438-2377

1438-2385

524

0,728

Q1

2

19

European Journal of
Clinical Microbiology
& Infectious Diseases

0934-9723

1435-4373

522

1,232

Q1

1

20.

Tribology Letters

1023-8883

1573-2711

517

1,013

Q1

1

21.

Environmental Earth
Sciences

1866-6280

1866-6299

490

0,732

Q1

1

22.

Cellular and Molecular
Life Sciences

1420-682X

1420-9071

482

3,4

Q1

2

23.

European Journal of
Plant Pathology

0929-1873

1573-8469

462

0,757

Q1

1

24.

Plant and Soil

0032-079X

1573-5036

454

1,397

Q1

3

25.

Hydrobiologia

0018-8158

1573-5117

450

1,023

Q1

2

PRINT
ISSN

ONLINE
ISSN

ŠTEVILO
PRENOSOV

SJR

KVARTIL

Prisotnost revije na
seznamih v letih
2013, 2015 in 2017

SpringerLink 2017
NASLOV REVIJE

1.

Applied Microbiology
and Biotechnology

0175-7598

1432-0614

3.611

1,182

Q1

3

2.

Landslides

1612-510X

1612-5118

2.404

1,802

Q1

2

3.

Archives of
Environmental
Contamination and
Toxicology

0090-4341

1432-0703

2.294

0,773

Q2

1

4.

Journal of Business
Ethics

0167-4544

1573-0697

2.275

1,276

Q1

3

5.

Environmental Science
and Pollution Research

0944-1344

1614-7499

1.624

0,858

Q2

3

6.

Analytical and
Bioanalytical Chemistry

1618-2642

1618-2650

1.501

0,978

Q1

3

7.

Journal of the Academy
of Marketing Science

0092-0703

1552-7824

1.435

4,614

Q1

1

8.

Cellulose

0969-0239

1572-882X

1.389

1,047

Q1

3

9.

Bulletin of
Environmental
Contamination and
Toxicology

0007-4861

1432-0800

1.377

0,533

Q2

1
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10.

Scientometrics

0138-9130

1588-2861

1.371

1,125

Q1

3

11.

Antonie van
Leeuwenhoek

0003-6072

1572-9699

1.204

0,834

Q2

1

12.

Plant and Soil

0032-079X

1573-5036

1.040

1,361

Q1

3

13.

Journal of Materials
Science

0022-2461

1573-4803

986

0,807

Q1

3

14.

Biological Trace
Element Research

0163-4984

1559-0720

891

0,719

Q2

1

15.

Acta Neuropathologica

0001-6322

1432-0533

783

7,589

Q1

1

16.

Intensive Care Medicine

0342-4642

1432-1238

772

3,293

Q1

3

17.

Clinical Reviews in
Allergy & Immunology

1080-0549

1559-0267

707

0,967

Q1

1

18.

Information Systems
Frontiers

1387-3326

1572-9419

699

0,821

Q1

1

19

Journal of Thermal
Analysis and
Calorimetry

1388-6150

1588-2926

663

0,587

Q2

3

20.

Knee Surgery, Sports
Traumatology,
Arthroscopy

0942-2056

1433-7347

663

1,845

Q1

1

21.

Metallurgical and
Materials Transactions
A

1073-5623

1543-1940

663

1,093

Q1

2

22.

Social Indicators
Research

0303-8300

1573-0921

657

0,771

Q1

2

23.

Journal of Sol-Gel
Science and Technology

0928-0707

1573-4846

656

0,477

Q2

3

24.

Small Business
Economics

0921-898X

1573-0913

651

1,937

Q1

1

25.

European Journal of
Applied Physiology

1439-6319

1439-6327

643

1,186

Q1

2
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Priloga 3:Seznam 25 revij z največjim številom prenosov servisa Wiley Online Library v
letih 2013, 2015 in 2017

Wiley Online Library 2013
ŠTEVILO
PRENOSOV

NASLOV REVIJE

PRINT
ISSN

ONLINE
ISSN

1.

Angewandte Chemie
International Edition

1433-7851

1521-3773

4.180

2.

Journal of Applied
Polymer Science

0021-8995

1097-4628

3.

Advanced Materials

0935-9648

4.

Chemistry – A
European Journal

5.

SJR

KVARTIL

Prisotnost revije na
seznamih v letih
2013, 2015 in 2017

5,702

Q1

3

1.623

0,629

Q1

3

1521-4095

1.565

7,564

Q1

3

0947-6539

1521-3765

1.364

2,643

Q1

3

Journal of the
American Ceramic
Society

0002-7820

1551-2916

1.287

1,16

Q1

3

6.

Annals of the New
York Academy of
Sciences

0077-8923

1749-6632

1.174

2,17

Q1

3

7.

Clinical Microbiology
and Infection

1198-743X

1469-0691

1.104

2,306

Q1

2

8.

Journal of
Pharmaceutical
Sciences

0022-3549

1520-6017

977

1,267

Q1

2

9.

Advanced Functional
Materials

1616-301X

1616-3028

924

4,465

Q1

3

10.

Journal of the Science
of Food and
Agriculture

0022-5142

1097-0010

862

0,852

Q1

3

11.

European Journal of
Organic Chemistry

1434-193X

1099-0690

810

1,336

Q1

3

12.

Journal of Applied
Microbiology

1364-5072

1365-2672

810

1

Q1

3

13.

Molecular Ecology

0962-1083

1365-294X

744

3,145

Q1

2

14.

Journal of Advanced
Nursing

0309-2402

1365-2648

723

1,131

Q1

3

15.

International Journal
of Cancer

0020-7136

1097-0215

719

3,006

Q1

3

16.

New Phytologist

0028-646X

1469-8137

709

3,164

Q1

3

17.

Environmental
Toxicology and
Chemistry

0730-7268

1552-8618

698

1,656

Q1

2

18.

Cancer

0008-543X

1097-0142

694

2,969

Q1

3

19.

FEMS Microbiology

0168-6496

1574-6941

681

1,673

Q1

1
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Ecology
20.

European Journal of
Biochemistry

0014-2956

1432-1033

662

2,161

Q1

2

21.

Molecular
Microbiology

0950-382X

1365-2958

661

3,652

Q1

3

22.

Periodontology 2000

0906-6713

1600-0757

658

1,911

Q1

1

23.

Environmental
Microbiology

1462-2912

1462-2920

635

3,273

Q1

1

24.

The FEBS Journal

1742-464X

1742-4658

608

2,161

Q1

3

25.

BJS

0007-1323

1365-2168

593

2,84

Q1

1

KVARTIL

Prisotnost revije na
seznamih v letih
2013, 2015 in 2017

Wiley Online Library 2015
ŠTEVILO
PRENOSOV

NASLOV REVIJE

PRINT
ISSN

ONLINE
ISSN

SJR

1.

Angewandte Chemie
International Edition

1433-7851

1521-3773

5.817

5,888

Q1

3

2.

Chemistry – A
European Journal

0947-6539

1521-3765

2.046

2,461

Q1

3

3.

Advanced Materials

0935-9648

1521-4095

1.713

8,625

Q1

3

4.

Journal of Applied
Polymer Science

0021-8995

1097-4628

1.365

0,587

Q1

3

5.

Journal of the
American Ceramic
Society

0002-7820

1551-2916

1.129

0,995

Q1

3

6.

Advanced Functional
Materials

1616-301X

1616-3028

1.021

4,859

Q1

3

7.

European Journal of
Organic Chemistry

1434-193X

1099-0690

972

1,225

Q1

3

8.

Journal of the Science
of Food and
Agriculture

0022-5142

1097-0010

902

0,809

Q1

3

9.

New Phytologist

0028-646X

1469-8137

863

3,606

Q1

3

10.

Journal of
Pharmaceutical
Sciences

0022-3549

1520-6017

832

0,968

Q1

2

11.

Journal of Advanced
Nursing

0309-2402

1365-2648

806

1,029

Q1

3

12.

Molecular Ecology

0962-1083

1365-294X

783

3,879

Q1

2

13.

Clinical Microbiology
and Infection

1198-743X

1469-0691

752

2,637

Q1

2

14.

Journal of Applied
Microbiology

1364-5072

1365-2672

751

0,939

Q1

3

15.

International Journal

0020-7136

1097-0215

719

2,687

Q1

3
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of Cancer
16.

Cancer

0008-543X

1097-0142

706

3,198

Q1

3

17.

Molecular
Microbiology

0950-382X

1365-2958

682

2,956

Q1

3

18.

The FEBS Journal

1742-464X

1742-4658

680

2,152

Q1

3

19.

European Journal of
Biochemistry

0014-2956

1432-1033

631

2,153

Q1

2

20.

Environmental
Toxicology and
Chemistry

0730-7268

1552-8618

599

1,433

Q1

2

21.

Annals of the New
York Academy of
Sciences

0077-8923

1749-6632

598

2,419

Q1

3

22.

Advanced Synthesis &
Catalysis

1615-4150

1615-4169

586

2,59

Q1

2

23.

Journal of Food
Science

0022-1147

1750-3841

563

0,829

Q1

2

24.

Journal of Clinical
Nursing

0962-1067

1365-2702

525

0,779

Q1

2

25.

Proteomics

1615-9853

1615-9861

503

1,48

Q1

1

KVARTIL

Prisotnost revije na
seznamih v letih
2013, 2015 in 2017

Wiley Online Library 2017
ŠTEVILO
PRENOSOV

NASLOV REVIJE

PRINT
ISSN

ONLINE
ISSN

SJR

1.

Angewandte Chemie
International Edition

1433-7851

1521-3773

6.213

6,155

Q1

3

2.

Chemistry – A
European Journal

0947-6539

1521-3765

2.001

2,265

Q1

3

3.

Advanced Materials

0935-9648

1521-4095

1.677

10,579

Q1

3

4.

Advanced Synthesis &
Catalysis

1615-4150

1615-4169

1.524

2,079

Q1

2

5.

Journal of Applied
Polymer Science

0021-8995

1097-4628

1.398

0,543

Q2

3

6.

New Phytologist

0028-646X

1469-8137

1.266

3,787

Q1

3

7.

Journal of Advanced
Nursing

0309-2402

1365-2648

1.239

1,052

Q1

3

8.

Journal of the
American Ceramic
Society

0002-7820

1551-2916

1.065

0,95

Q1

3

9.

Journal of Clinical
Nursing

0962-1067

1365-2702

956

0,76

Q1

2
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10.

European Journal of
Organic Chemistry

1434-193X

1099-0690

926

1,037

Q1

3

11.

Journal of the Science
of Food and
Agriculture

0022-5142

1097-0010

881

0,822

Q1

3

12.

ChemSusChem

1864-5631

1864-564X

877

2,538

Q1

1

13.

Advanced Functional
Materials

1616-301X

1616-3028

859

5,617

Q1

3

14.

Journal of Applied
Microbiology

1364-5072

1365-2672

852

0,795

Q2

3

15.

European Journal of
Inorganic Chemistry

1434-1948

1099-0682

849

0,828

Q1

1

16.

The FEBS Journal

1742-464X

1742-4658

741

2,058

Q1

3

17.

Cancer

0008-543X

1097-0142

721

3,455

Q1

3

18.

International Journal
of Cancer

0020-7136

1097-0215

703

3,152

Q1

3

19.

Small

1613-6810

1613-6829

688

3,83

Q1

1

20.

FEBS Letters

0014-5793

1873-3468

680

1,991

Q1

1

21.

Molecular
Microbiology

0950-382X

1365-2958

641

2,384

Q1

3

22.

Annals of the New
York Academy of
Sciences

0077-8923

1749-6632

620

2,108

Q1

3

23.

Comprehensive
Reviews in Food
Science and Food
Safety

1541-4337

1541-4337

603

2,996

Q1

1

24.

Journal of the
American Geriatrics
Society

0002-8614

1532-5415

558

2,174

Q1

1

25.

Journal of Food
Science

0022-1147

1750-3841

534

0,827

Q1

2
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Priloga 4: Izjava o avtorstvu

IZJAVA

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Urška Plaznik

V Ljubljani, 30. 8. 2018

