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ИМПАКТ ФАКТОР 

 Измерване, което отразява средния 
брой цитирания към последно публикувани в 
списанието статии. 

 Използва се като показател за относителното 
значение и влияние, което това списание има в 
своето научно поле. 

 Коефициентът е създаден от американския 
учен Юджийн Гарфийлд, който основава в 
САЩ Институт за научна информация (Institute for 
Scientific Information, ISI), днес собственост на 
Томсън (корпорация)|Корпорация „Томсън“. 
Импакт-факторът се изчислява ежегодно за онези 
списания, които са индексирани в докладите на 
ISI. 











ИМПАКТ РАНГ НА СПИСАНИЕ - SCIMAGO 

JOURNAL RANK (SJR) 

 Наукометричният показател  SCImago Journal 

Rank (SJR) се използва и прилага в базата 

данни SCOPUS. SJR е индикатор, подобно на 

GoogleRank, който измерва ранга или 

престижа, влиянието на рецензирани научни 

списания, изчислен с най-голямата 

библиографска база данни SCOPUS. 

 http://www.scimagojr.com/journalrank.php 

 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://www.scimagojr.com/journalrank.php


Коя научна продукция е от 

значение за институцията? 



РЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ 

 Рецензиране (рефериране) или peer review - 

това е процесa на предварителна редакционна 

оценка на материалите за допускане за 

публикуване или рецензиране от специалисти 

в съответната област. Проверяват се фактите, 

методите на изследването, научен принос и 

др., за да бъде допусната съответната статия за 

публикуване в списанието. Научните списания 

в които се прилага такъв процес се наричат 

рецензирани (реферирани) или peer review 

списания. 



ИНДЕКСИРАНИ СПИСАНИЯ 

 Индексиране на списание – отнася се за 

включване в бази данни, масиви от данни, 

репозиториуми на списания и т. н. Покриват се 

определени критерии за качество и формат за 

включване – примерно в Scopus се индексират 

само научни списания и материали от научни 

конференции. Критериите се определят от 

съответната база данни. Индексирането на 

научни списания в глобалните бази данни 

(EBSCO, Embase, DOAJ) улеснява 

разпространението на статии, чрез увеличение 

на видимостта им в интернет.  



ПРИМЕРИ ЗА СВЕТОВНИ ВТОРИЧНИ ЛИТЕРАТУРНИ 

ИЗТОЧНИЦИ, В КОИТО СЕ РЕФЕРИРАТ И ИНДЕКСИРАТ 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ  

 EBSCO A-to-Z;  

 Google Scholar; 

 ICI (Index Copernicus International); 

 Medline;  

 PubMed; 

 Scholarly Journals Index;  

 ScopeMed; 

 SCOPUS; 

 Web of Science 

 

https://atoz.ebsco.com/Titles/12248
https://atoz.ebsco.com/Titles/12248
https://atoz.ebsco.com/Titles/12248
https://atoz.ebsco.com/Titles/12248
https://atoz.ebsco.com/Titles/12248
https://atoz.ebsco.com/Titles/12248
http://www.contemporaryscienceassociation.net/journal_category/list/8
http://www.contemporaryscienceassociation.net/journal_category/list/8
http://www.contemporaryscienceassociation.net/journal_category/list/8
http://www.contemporaryscienceassociation.net/journal_category/list/8
http://www.contemporaryscienceassociation.net/journal_category/list/8


ИЗПИСВАНЕ 

На институционалното име: Medical 

University-Pleven  

На структурата: Faculty of Public Health 

Изписване на личните имена на автора  

 



ПОЛИТИКА НА МУ-ПЛЕВЕН ЗА 

СТИМУЛИРАНЕ НА ПУБЛИКАЦИОННА 

АКТИВНОСТ  

 Заплащане на цената на публикации с 

действителен импакт-фактор (след потвърждение 

от Библиотеката на МУ-Плевен).  

 Финансово стимулиране на първия автор в размер 

на 1000 лева при импакт фактор над 1.  

 



ПУБЛИКАЦИОННА ЕТИКА 



ЗА КАКВО СТАВА ДУМА? 

 Сбор от принципи и произходните им правила, 

които предписват подходящото и 

препоръчително поведение за всички 

участници в публикационния процес съгласно 

общоприети съвременни стандарти. 



ВИДОВЕ НАРУШЕНИЯ НА ДОБРАТА 

НАУЧНОПУБЛИКАЦИОННА ПРАКТИКА 

 Научна измама – умишлено манипулиране на 

обективната научна истина чрез фабрикуване 

(съчиняване) и фалшифициране (нагаждане) 

на научни данни или съзнателно укриване на 

данни, които противоречат на 

изследователските хипотези. 

 Плагиатство – заимстване на оригинална 

научна идея, данни или текстове без 

разрешението на автора. 



ВИДОВЕ НАРУШЕНИЯ НА ДОБРАТА 

НАУЧНОПУБЛИКАЦИОННА ПРАКТИКА 

 Публикационна систематична грешка – 

съзнателно изпускане на неудобните 

резултати“ и селективно публикуване само на 

резултати, които потвърждават авторските 

хипотези. 

 Дублиращо /многократно/ публикуване – 

повторно публикуване на един и същи научен 

материал или съществени части от него! 



ВИДОВЕ НАРУШЕНИЯ НА ДОБРАТА 

НАУЧНОПУБЛИКАЦИОННА ПРАКТИКА 

 Изкуствено „раздробяване“ на публикации /salami 
publishing/ – изкуствено ненужно раздробяване на 
публикации и фрагментираното им публикуване 
на парче. 

 Недобросъвестно цитиране – некоректно 
позоваване на използваните литературни 
източници 

 Недеклариране на конфликт на интереси – 
скриване на обвързаност с взаимоотношения и 
дейности, които могат да повлияят на 
обективността на оценки, решения и поведение в 
публикационния процес 

 Нарушения, свързани с определяне на авторския 
статус! 



Авторството носи определени академични последици. То 

предполага отговорност. Препоръките целят отчитане на труда 

на тези, които са допринесли за дадена публикация, но също и 

да се помогне на тези, които са декларирани като автори да 

разберат отговорността, която поемат за публикувания 

материал.   

Самото деклариране на авторство не дава информация за 

личния принос, поради което някои списания изискват 

подробно описание на ролята на всеки член на авторския екип 

(особено за статии в групата „оригинална изследователска 

работа“).  За допълнителна яснота ICMJE e разработил 

критерии за авторство. 

1. Значим принос към концепцията или дизайна на 

разработката; или придобива, анализ и интерпретация на 

данните И 

2. Написване на чернова или критично ревизиране на 

интелектуалното съдържание И 

3. Заключително одобрение на версията за публикуване И 

4. Съгласие да се поеме отговорност за всички аспекти на 

разработката и гарантирането на акуратност в 

изследването и интегритет на която и да е част от нея.  

Съответствие на 

публикувания 

материал с реалните 

резултати на 

изследването 



Лица, които не покриват и 4-те критерия не трябва да 

бъдат включвани като автори, но им се изказва 

благодарност в списък в края на публикацията. Примери 

за такива лица са: подпомагане на финансиране, надзираване 

на изследването или административна подкрепа, подпомагане 

в набиране на текст, техническо и езиково редактиране.   



БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО! 


