Reikalavimai konferencijos leidinių atrankai į Clarivate Analytics (CA) Conference Proceedings Citation
Index (CPCI)
Jei konferencijos medžiaga spausdinama žurnale:
Žurnalas turi atitikti Clarivate Analytics atrankos kriterijus
content/uploads/2019/03/Zurnalo-atrankos-i-Clarivate-Analytics.pdf )

(žr.

https://biblioteka.vdu.lt/wp-

Konferencijų pranešimai (papers), atrenkamį į Conference Proceedings Citation Index (CPCI), turi atitikti šiuos
kriterijus:
•
•

Pranešime turi būti aiškiai nurodyta, kad ši medžiaga buvo pristatyta konkrečioje konferencijoje. Turi būti
pateikta pilna informacija apie konferenciją (pavadinimas, data ir konferencijos vieta).
Santraukos yra atrenkamos tik iš riboto skaičiaus didelio poveikio (high-impact), dažnai leidžiamų (highfrequency) mokslinių žurnalų. Dauguma šių žurnalų yra iš biomedicinos mokslų srities.

Jei konferencijos medžiaga spausdinama knygoje
Kriterijai, pagal kuriuos vertinami konferencijų leidiniai (tomai):
1. Pagrindiniai leidybos standartai:, tęstinė puslapių numeracija (jeigu yra keli konferencijų medžiagos tomai),
savalaikiškumas, atitikimas tarptautiniams leidybos standartams (straipsnių antraštės ir santraukos aprašomojo
pobūdžio, pilnas literatūros sąrašas, autorių parengtos santraukos ir raktiniai žodžiai).
2. Turinys. Vertinama bendra pateikto tyrimo kokybė ir cituojamų šaltinių visuma. Skelbiamas turinys turi praturtinti
tam tikrą temą, praplėsti ją geografiniu požiūriu arba papildyti prestižinės mokslo organizacijos tyrimų aprėptį.
Prioritetas teikiamas svarbioms periodiškai rengiamoms konferencijoms, kurias organizuoja prestižinės mokslo
organizacijos.
3. Autorių teisės ir konferencijos data. Siekiant, kad CPCI turinys būtų savalaikis, konferencijos leidinys turi būti
išleistas tam tikru laikotarpiu:
• Gamtos ir techninių mokslų tematikos konferencija turi būti įvykusi einamaisiais arba per paskutinius 4
metus.
• Socialinių ir humanitarinių mokslų konferencijai taikomas laikotarpis yra platesnis: tinka visos datos, jei
leidinys yra leidžiamas pirmą kartą ir anksčiau nebuvo indeksuotas.
4. Turi būti nurodyti konferencijos pavadinimas ir vieta.
Vertinimui atrenkamos tik tos knygos, kuriose yra viso teksto straipsniai.
Jeigu medžiaga spausdinama žurnale, į Web of Science gali būti atrenkamos ir santraukos.
Kaip pateikti konferencijos medžiagą įvertinimui į CPCI:
Jei konferencijos medžiaga leidžiama tik spausdinta, leidinį reikia siųsti adresu:
Publication Processing
Clarivate Analytics
1500 Spring Garden Street
Fourth Floor
Philadelphia, PA 19130
USA
Jei konferencijos medžiaga skelbiama internete (xml, pdf ar kombinuotu formatu), informaciją apie laisvą elektroninę
prieigą reikia siųsti tr.pubrelations-proceedings@clarivate.com. Plačiau (https://clarivate.com/essays/web-scienceconference-proceedings-selection-process/ )

