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Llibres 
SPI Scholarly Publishers 

Indicators 

 

 
 

Elaborat pel CSIC per a analitzar editorials científiques en 
l’àmbit de les humanitats i les ciències socials. Els 
indicadors que s’inclouen pretenen servir com a referència  
en els processos d’avaluació per permetre l’objectivació de 
conceptes com el de prestigi de l’editorial, l’especialització i 
el sistema de selecció d’originals. 
 

BIPUBLISHERS  

 

 

Elaborat pel grup EC3metrics de la Universitat de Granada 
(en fase de proves). Desenvolupa indicadors per a l’anàlisi 
de llibres i editors científics i acadèmics inclosos al Book 
Citation Index. Agrupa les editorials en quatre camps 
temàtics (ciència, enginyeria i tecnologia, humanitats i arts i 
ciències socials) i analitza els patrons de publicació i citació 
de llibres i de capítols de llibres. 
 

PUBLISHERS SCHOLAR 

METRICS 

 

Elaborat pel grup EC3metrics de la Universitat de Granada 
(en fase de proves). Índex bibliomètric que pretén mesurar 
l’impacte de les editorials científiques i/o acadèmiques a 
partir del recompte de citacions dels llibres publicats pels 
professors i investigadors de les universitats públiques 
espanyoles indexats a Google Scholar fins el 2012 en 
l’àmbit de les humanitats i ciències socials. 
 

BOOK PUBLISHERS 

LIBRARY METRICS 

 

Elaborat pel grup EC3metrics de la Universitat de Granada. 
És un índex bibliomètric que pretén mesurar la difusió i 
visibilitat de les editorials de llibres científics en l’àmbit de 
les humanitats i ciències socials a partir del recompte dels 
llibres inclosos als catàlegs de biblioteques universitàries i 
acadèmiques espanyoles que integren el catàleg col·lectiu 
REBIUN. 
 

 
https://scholar.google.es/ 

Multidisciplinar. Cerca de forma conjunta a fonts 
d’informació molt diverses a partir de la cerca d’articles de 
revista, llibres i cqpítols de llibre. Ofereix dades de citacions 
d’autors i dels seus treballs.   
 

 
 

https://goo.gl/2JWG3X 

 

MultidisciplinarBase de dades inclosa a la plataforma 

Web of Science que Conté informació  de més de 

60.000 llibres publicats a partir de l’any  2005.  

Dividida en dues branques:, Social Sciences & 

Humanities i Science, el 61% del seu contingut pertany 

a les ciències socials, arts i humanitats i el 39% a les 

ciències. Proporciona el número de cites rebudes per 

cada llibre o capítol de llibre. 

http://www.urv.cat/crai/que-us-oferim/pregunta.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
http://bipublishers.es/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.publishers-scholarmetrics.info/
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio
http://www.librarymetricsforbookpublishers.infoec3.es/layout.php?id=inicio
http://rebiun.absysnet.com/
https://scholar.google.es/
https://goo.gl/2JWG3X

