Recenze, citace (III. VO)
•

Stránka s návody na vkládání recenzí/citací do klienta pro III VO:
http://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/hodnoceni-2015/recenze-acitace/ (Pro zpracovatele – Hodnocení 2015 – Recenze a citace)
Vytvořena báze ohlasů cav_un_ohl_cat a speciální pole 971 a C71 v bázi
cav_un_epca

Postup:
- Recenze/citace buď zapisujeme přímo do záznamu nebo využijeme
novou bázi ohlasů cav_un_ohl_cat
- Přidáme k recenzi/citaci příznak pro hodnocení
- Přidáme plný text přes IPAC

Uvedení citací z WOS a SCOPUS není důležité pro Hodnocení 2015!

Jak mohu zapsat recenze a citace?

1. Zápis s uložením do báze cav_un_ohl_cat (doporučujeme)
Výhody: využijeme předpřipravené formuláře
systém citaci vytvoří
citace v systému zůstane pro další použití

2. Zápis přímo do pole 971 $i (příp. C71$i) podle normy ČSN ISO 690:2011–
Bibliografické citace. Citace poté není vyhledatelná v bázi ohlasů, je nutné
dodržovat přesný zápis a interpunkci podle normy

Zápis s uložením do báze ohlasů
Postup:
•
•
•
•
•

Přidáme bázi cav_un_ohl_cat
V bázi cav_un_epca nalezneme záznam, ke kterému chceme dopsat citaci resp. recenzi.
Vyplníme pole 971 podpole x resp. C71 x, přes shift+F3 uložíme citaci a text citace se zobrazí v
podpoli i.
Pokud chceme, aby byla vybrána do hodnocení – vyplníme podpole 9.
Plný text recenze resp. citace připojíme přes IPAC k záznamu.

Výběr typu dokumentu recenze/citace

Klient - recenze/citace zkrácený formát

Hodnoty v podpoli 9:

1 – k hodnocení ****
bez příznaku
----

Zobrazení recenzí/citací na nAA

Časté dotazy – recenze a citace

•

Začala jsem přidávat citace k záznamům, dle instrukcí v prezentaci, v klientovi je
vidím, ale nezobrazují se v IPAC. V čem by mohla být chyba u tohoto záznamu?
–

•

pro zobrazení citací a recenzí v IPAC je nutné zvolit formát „zkrácený s citacemi“.

Jak mohu opravit uloženou citaci?
–

oprava uložené recenze/citace se dělá v bázi cav_un_ohl - když se v bázi epca podíváte
do záznamu do pole 971, v podpoli x uvidíte systémové číslo citace. Přejdete do báze
cav_un_ohl_cat, vyhledáte sysno a opravíte údaje. Po uložení se aktualizuje autorita
ohlasu v záznamu.

