Publikačná činnosť – pomôcka pre úspešnú registráciu v knižnici
1.
-

Článok v konferenčnom zborníku
Plný text príspevku v pdf formáte (zhodný s tlačenou verziou)
Obsah (stačí strana , kde sa nachádza príspevok)
Program a programový (organizačný, prípravný ) výbor konferencie
Tiráž (strana dokumentu, kde sú uvedené vydavateľské údaje + isbn čislo)
Titulná strana + obálka zborníku

2.
-

Článok v nekonferenčnom zborníku
Plný text príspevku v pdf formáte (zhodný s tlačenou verziou)
Obsah (Stačí strana , kde sa nachádza príspevok)
Tiráž (vydavateľské údaje + isbn číslo)
Titulná strana + obálka zborníku

Pozn.: V prípade, ak bol príspevok pozvaný, je nutné priložiť Pozvánku na meno, alebo v obsahu
uvedené pozvaný príspevok (invited paper)
Pri nekonferenčných recenzovaných treba doložiť aj stranu, kde sú recenzenti, ak nie sú
priamo pri príspevku, kvôli kategórii.
3. Článok v časopise
- Plný text článku v pdf formáte (zhodný s tlačenou verziou)
- Obsah (stačí strana , kde sa nachádza príspevok + prvá strana obsahu, kde je uvedený ročník,
číslo časopisu)
- Tiráž (vydavateľské údaje + issn číslo)
- Obálka časopisu
Pozn.: Musí byť vidieť ročník a číslo časopisu.

V prípade, že je časopis karentovaný, musí byť uvedený v databáze Current Contents
Connect :
http://toc.webofknowledge.com/ToC.cgi?SID=Z1NGCajhK7GJhGll55c&CCC_ReturnLin
k=http%3A%2F%2Fapps.webofknowledge.com%2FCCC_GeneralSearch_input.do%3Fl
ast_prod%3DCCC%26SID%3DZ1NGCajhK7GJhGll55c%26product%3DCCC%26highlight
ed_tab%3DCCC%26returnLink%3D%26Func%3DHomePage%26search_mode%3DGen
eralSearch%26Func%3DHomePage%26returnLink%3D
4. Monografia, zborník, skriptá, učebné texty (ako celok)
- Plný text v pdf formáte
Pozn.: Je nutné doniesť do knižnice aj originál, pre potreby porovnania zhody elektronickej
a tlačenej verzie.

5. Citácie, recenzie, ohlasy registrované v citačných indexoch Web of science a databáze
Scopus (kategória 1 alebo 2)
- Na stránke Web of science
http://apps.webofknowledge.com/WOS_CitedReferenceSearch_input.do?product=WOS&SI
D=R1@ck24EmgHN2CdIhDI&search_mode=CitedReferenceSearch
- alebo Scopus
http://www.scopus.com/search/form.url?zone=TopNavBar&origin=authorNamesList
Pozn: Je potrebné si overiť či sa konkrétna citácia nachádza v databáze, až keď sa citácia
v databáze nachádza, je možné ju zaregistrovať.
-

ak sa v databáze nenachádza je možné ju zaregistrovať ako citaciu v domácej alebo
zahraničnej publikácii (kategória 3 alebo 4)
je vhodné napísať priamu Url linku, kde sa nachádza daná citácia (wos alebo scopus)

6. Citácie, recenzie, ohlasy v domácich a zahraničných publikáciách neregistrované
v citačných indexoch
- Strana v príspevku s uvedenou citáciou (kto je citovaný, použitá literatúra)
- Prvá strana príspevku (kto cituje)
- Obsah (stačí strana , kde sa nachádza príspevok + v prípade časopisu, prvá strana obsahu)
- Tiráž (vydavateľské údaje + isbn, alebo issn čislo)
- Titulná strana + obálka zborníka (titulná strana časopisu)

Dôležité informácie :
Všetky dokumenty zaregistrované ako Publikačná činnosť do UK, nebudú nikdy zverejnené , slúžia,
len ako interné podklady pre zaevidovanie do Centrálneho registra publikačnej činnosti podľa
smernice č. 13/2008-R.
Podľa autorského zákona, digitálne kópie iba archivujeme, nemôžeme ich zverejňovať, digitálne
kópie si môžu vyžiadať iba ich autori pomocou formulára na našej knižničnej stránke.
V prípade, že sú podklady na cd, alebo sú voľne prístupné na www (napísať link), nie je potrebné
prikladať ďalšiu elektronickú verziu ako prílohu.
+ vložiť sa dá iba 1 súbor (ak viac => zip)
Elektronické verzie sa musia zhodovať s publikovanými príspevkami 1 : 1.

