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ESCI – nový citačný index vo Web of Science
Core Collection
Článok poskytuje základné informácie o novom citačnom indexe ESCI (Emerging Sources Citation index), ktorý
je sprístupnený ako súčasť databázy Web of Science Core Collection od novembra 2015. Za vznikom tohto indexu
stojí potreba pružne reagovať na rýchly vývoj vo vede a technike, ktorý vyúsťuje do vzniku nových vedných disciplín a smeruje v medziodborovosti a netradičným kombináciám vedných odborov. Rigorózne citačné indexy,
najmä vo vede a technike (SCI) a v spoločenských vedách (SSCI) vzhľadom na relatívne dlhý výberový proces
tieto zmeny neodzrkadľujú. Vznik ESCI bol podmienený aj ďalšími faktormi, ktoré sú diskutované v príspevku.
Článok obsahuje aj výberové kritériá a dôvody, prečo je vhodné pre autorov a vydavateľov stať sa súčasťou ESCI.
Krátky prieskum publikácií v indexe ESCI ukázal, že slovenskí vedeckí a výskumní pracovníci najčastejšie publikujú v časopisoch v odbore matematika. Súčasťou článku je aj prehľadný zoznam 60 časopisov identifikovaných
v ESCI, v ktorých publikujú slovenskí vedci. Zoznam obsahuje základné údaje, ako je názov, tematické zameranie, zaradenie do vednej oblasti, dĺžka existencie časopisu a jeho periodicita, jazyk, vydavateľské údaje
a odkaz na webové sídlo. Časopisy v tomto zozname spolu s časopismi uvedenými na web stránke ESCI, môžu
slúžiť ako menej známe prípadne úplne nové publikačné zdroje pre študentov, mladých začínajúcich vedcov
a výskumníkov prípadne pre tých vedeckých pracovníkov, ktorých publikačné možnosti sú svojím bádateľským
zameraním alebo jazykom špecificky užšie vyhranené; to sa týka hlavne humanitných vied, umenovedy
a spoločenskovedných disciplín a aj niektorých úzko špecializovaných lekárskych disciplín. Pozitívom je otvorený
prístup takmer polovice časopisov zaradených do citačného indexu ESCI.

Otázka na úvod

Už ste niekde videli túto značku?

Že ešte nie? Tak nasledujúci článok Vám odkryje, čo sa za ňou skrýva.

Vznik citačného indexu ESCI

Koncom roku 2015 spoločnosť Thomson Reuters rozšírila edíciu citačných indexov o Emerging Source
Citation Index, v skratke ESCI. Zachytáva vysokokvalitné recenzované časopisy regionálneho významu a časopisy zamerané na nové trendy vo vede a technike.

Vznik ESCI bol vyvolaný potrebou komplexne zhodnotiť aktivity v oblasti vedy a techniky, teda
odhaľovať publikácie s regionálnym významom a súčasne identifikovať nové časopisy s netradičným
zameraním, ktoré ešte nevyhovujú kvalitatívnym požiadavkám na zaradenie do citačných indexov
SCIE, SSCI a AHCI. Odráža sa v ňom aj oprávnená kritika dĺžky procesu hodnotenia časopisov
ašpirujúcich na zaradenie do etablovaných citačných indexov, v dôsledku čoho vývojové trendy v určitých najmä interdisciplinárnych oblastiach vedy a techniky zostávajú nepodchytené.

Ďalším podnetom bola potreba vychádzajúca z radov vydavateľov, inštitúcií financujúcich vedu a výskum, zákazníkov, hodnotiteľov a partnerov zväčšiť objem publikácií a s väčším zameraním na národné a publikácie s regionálnym významom, ktoré
by slúžili na podporu vedy, na jej hodnotenie a analýzy.

Zároveň ESCI je odpoveďou na častú otázku vydavateľov, akým spôsobom je možné zaradiť časopisy, ktoré vydávajú, do
databázy WoS, a akým spôsobom je možné zlepšiť ich kvalitu, aké štandardy sú požadované.

Výber časopisov do ESCI

Výber časopisov do ESCI je rigorózny proces. Časopisy sú posudzované odborníkmi spoločnosti Thomson Reuters s cieľom vybrať tie najkvalitnejšie, s potenciálne vysokým ohlasom. Zároveň cieľom výberového procesu je poskytnúť objektívne štandardy, aby časopisy mohli dosahovať vysokú úroveň, aby sa zlepšovala kvalita vedeckej komunikácie a to celosvetovo.

Vybrať nové časopisy, ktoré majú skutočne vysoký potenciál zaujať svetovú vedeckú komunitu a odrážajú nové trendy predstavuje veľkú výzvu zo strany spoločnosti Thomson Reuters vyžaduje vykonať isté kroky. Prvým krokom je personálne posilnenie kolektívu odborných redaktorov. Kmeňoví redaktori Thomson Reuters, ktorí posudzujú vhodnosť časopisov na zaradenie
do platformy Web of Science, sú odborníci z celého sveta, ktorí sú aktívni v rôznych vedných oblastiach a majú bohaté
skúsenosti a prax. Obvykle ovládajú niekoľko jazykov a prevažne žijú na severovýchode Spojených štátov amerických, čo je
v istom smere limitujúcim faktorom. Potreba vniesť pohľad na časopisy z inej perspektívy a zachytiť výnimočné časopisy regionálneho charakteru, si vyžiada v priebehu nasledujúcich troch rokov rozšíriť kolektív o siedmich odborných redaktorov
z krajín mimo USA. V súčasnosti novou editorkou mimo USA je odborníčka pôsobiaca v Barcelone.
Druhým krokom, ktorý má zabezpečiť, že skutočne sú hodnotené nové trendy a vývoj vo vede, ktoré nie sú zachytené vo
vedeckých časopisoch s vysokým ohlasom v platforme Web of Science, je nadviazanie a prehĺbenie existujúcich kontaktov, komunikovanie a konzultácie s vládami, subjektmi financujúcimi vedu, kľúčovými postavami rozhodujúcej sféry a partnerskými
vydavateľstvami.
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Tretím krokom je budovanie takej kolekcie recenzovaných časopisov, ktorá úplnosťou bibliometrických informácií zodpovedá
najprestížnejším edíciám platformy Web of Science. Indexovaný je celý obsah, vrátane všetkých autorov, adries a všetky citované práce tak, aby bolo možné takéto úplné a spoľahlivé údaje normalizovať a použiť na bibliometrické analýzy, na porovnania a pod.

Pri výbere časopisov do ESCI sú uplatňované prísne kritériá. Na to, aby bol časopis zaradený do tohto indexu musí spĺňať tieto
minimálne požiadavky: časopis je svojím obsahom vedecký, je recenzovaný a dostupný v elektronickej forme vo formátoch
pdf. alebo xml. Jazyk časopisu môže byť iný ako anglický, ale metadáta článku musia byť uvedené v anglickom jazyku. Musí
tiež spĺňať etické a technické štandardy spoločnosti Thomson Reuters. Svojím zameraním musí byť časopis pre vedeckú komunitu, subjekty financujúce vedu a výskum a pod. príťažlivý a musia oň prejaviť záujem.
Hodnotiaci proces prebieha kontinuálne v dvoch fázach. Prvá fáza slúži na rýchle zhodnotenie časopisu z hľadiska jeho zaradenia do ESCI v zmysle prv uvedených minimálnych kritérií. Táto fáza je prípravnou. Druhou fázou je posúdenie vhodnosti
časopisu na preradenie do niektorého z ostatných citačných indexov, opäť na základe splnenia ďalších prísnych kritérií. Časopisy zaradené v ESCI sú v podstate kandidátmi na to, aby sa časom stali súčasťou citačných indexov SCIE/SSCI/AHCI.

Prečo byť súčasťou ESCI?

Zaradenie časopisu do citačného indexu ESCI prináša výhody autorom, pre ktorých je profesionálnou cťou byť súčasťou
prestížnej svetovej databázy WoS Core Collection. Pomáha im zviditeľniť kvalitné výsledky vlastného výskumu a v časopisoch
s takou vedeckou orientáciou, ktorá ešte chýba v zavedených rigoróznych indexoch a sprístupňuje ich širokej svetovej vedeckej
komunite s očakávaním ohlasu. Je zdrojom hodnotných informácií o výskume na Slovensku a v iných krajinách vo formujúcich sa nových vedných oblastiach. Redaktorom prináša výhodu v podobe väčšieho počtu, kvalitnejších a relevantnejších
príspevkov zaslaných na publikovanie a vydavateľom kontinuitu časopisu.

ESCI ako súčasť ďalších produktov spoločnosti Thomson Reuters

Predplatitelia platformy Web of Science majú sprístupnený Emerging Source Citation Index ako súčasť databázy Web of Science Core Collection. Vyhľadávanie je možné podľa rovnakých kritérií ako v databáze Web of Science Core Collection (podľa
témy, názvu príspevku, mena autora, názvu publikácie, typu dokumentu, DOI, adresy, editora, roku publikovania, jazyka
atď.) – obrázky 1 a 2.

Obrázok 1. Náhľad na web stránku Web of Science Core Collection - výber podľa indexu ESCI*
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Obrázok 2. Náhľad na údaje v indexe ESCI na web stránke Web of Science Core Collection*
Z geografického hľadiska v ESCI dominujú časopisy z Európy, výrazne menej z USA. Zastúpené sú však aj krajiny Južnej Ameriky,
Stredného východu, Afriky a Ruskej federácie
(obrázok 3).
Prekvapením je prevaha spoločenskovedných časopisov a časopisov so zameraním na humanitné
vedy a umenie. Táto skutočnosť poukazuje na
väčšiu orientáciu regionálnych časopisov na tieto
typy vedných disciplín (obrázok 4).
Nakoľko časopisy zaradené do ESCI spĺňajú iba
isté minimálne výberové kritériá, so zaradením
tohoto indexu do JCR a do ESI sa určite nepočíta.
Do budúcnosti sa však plánuje zaradiť ho do
databázy InCites 2 do častí Benchmarking a Analytics. Bude tiež súčasťou WoS API či už Lite
alebo Premium.

Prieskum v ESCI, ktorý autorka tohoto príspevku
urobila koncom januára 2016 preukázal, že
Obrázok 3. Geografický pôvod časopisov zaradených do indexu ESCI*
slovenskí vedci, publikujú v časopisoch v zozname uvedenom v tabuľke 1, ktorá obsahuje aj
základné informácie o časopisoch. Podľa údajov aktuálnych k dátumu písania tohto príspevku bolo v ESCI zaradených 2878
časopisov; z nich v 60 časopisoch publikovali svoje práce slovenskí autori. Časopisy, v ktorých autori zo Slovenska publikovali viac ako jedenkrát, sú uvedené na obrázku 5 s jednoznačnou prevahou publikácií v matematických disciplínach.
Skutočnosťou tiež je, že v redakčných radách týchto časopisov je zastúpenie Slovenska minimálne. Niektoré časopisy vyzývajú fundovaných vedeckých pracovníkov na dobrovoľnú recenznú činnosť. To by mohla byť jedna z vhodných príležitostí pre
slovenských vedcov na nadviazanie kontaktov vedúcich k potenciálnej spolupráci.
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Záverom

ESCI bol sprístupnený ako súčasť WoS CC v novembri 2015. Z navrhnutého počtu viac ako 10 000 časopisov bolo vybraných viac ako 4100 titulov,
z ktorých takmer polovica je s otvoreným prístupom
(OA). Takmer tretina časopisov je uvedená výlučne
v platforme Web of Science, t.j. nie je dostupná
v konkurenčných databázach. Niektoré z časopisov
sa nachádzajú v abstraktovej databáze SCOPUS.
V súčasnosti sa na zozname ESCI nachádza 3005 časopisov. Elektronický zoznam zverejnený na adrese
http://ipscience.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/
jloptions.cgi?PC=EX umožňuje vyhľadávať aj podľa
kategórií časopisov.

Obrázok 4. Tematické zameranie časopisov zaradených
v indexe ESCI*

ESCI zabezpečuje transparentnosť postupu pri
výbere časopisov a posilňuje postavenie používateľov
v tom zmysle, že je im umožnený hlbší a celistvejší
pohľad na to, čo sa deje na svetovej vedeckej scéne.
Zároveň sa im ponecháva možnosť zamerať sa na
kvalitné vedecké publikačné výstupy,
ktoré spĺňajú prísne výberové kritériá
a sú zaradené do citačných indexov
SCIE/SSCI/AHCI.
ESCI otvára možnosť, ako sa dozvedieť o ďalších významných vedeckých publikáciách. Údaje o počte citácií dovoľujú posúdiť, ako konkrétny
článok prispieva k rozvoju špecifických disciplín a tiež umožňujú identifikovať potenciálnych spolupracovníkov na výskum. Ďalším aspektom je
využitie bibliometrických informácií na
účely hodnotenia kvality vedy, napr.
počtom citácií, ktoré pochádzajú
z publikácií zaradených v niektorom
z rigorózne posudzovaných indexov
SCIE/SSCI/AHCI a počtom citácií v indexe ESCI. To poskytuje ďalší rozmer
využitia citačných databáz, ktorý bude
potrebné zohľadniť pri aktualizácii
hodnotiacich kritérií.

Z pohľadu praktického využitia
samotnými slovenskými vedeckými
a výskumnými pracovníkmi, časopisy
v ESCI predstavujú ďalšie pravdepodobne nové publikačné zdroje, ktoré sú svojím tematickým zameraním užšie špecializované a publikačným jazykom špecifické. Ako inšpirácia môže slúžiť zoznam 60 časopisov s podrobným opisom uvedených
v tabuľke 1.
Obrázok 5. Časopisy registrované v indexe ESCI v rokoch 2015-16, v ktorých
publikovali autori zo Slovenska viac ako jeden raz (zdroj: WoS)*

ESCI môže byť vhodnou príležitosťou aj pre slovenských vydavateľov vedeckých recenzovaných časopisov s vyššími ambíciami, ako zvýšiť kvalitu svojich časopisov a postupne preniknúť do rigoróznych indexov spoločnosti Thomson Reuters. Prvými
lastovičkami sú časopis Journal of Language and Cultural Education (vydáva SlovakEdu, o. z. Nitra) a Communication Today,
(vydáva Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave). Veríme, že ostatní vydavatelia slovenskej
vedeckej literatúry ich budú nasledovať ... aby nás nepredbehli iní, veď máme čo ponúknuť.

*Poznámka:

Tento materiál je reprodukovaný na základe licencie poskytnutej spoločnosťou Thomson Reuters. Tento materiál nie je dovolené kopírovať alebo distribuovať bez písomného úplného alebo čiastočného súhlasu oddelenia Scientific Business spoločnosti
Thomson Reuters.

Zoznam použitých zdrojov:

http://wokinfo.com/media/pdf/ESCI_Fact_Sheet.pdf

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
http://edge.media-server.com/m/p/unzsg36k
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(Odbor transferu technológií, CVTI SR)

adriana.shearman@cvtisr.sk

Ing. Adriana Shearman, CSc.
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