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Видимост Споделяне 
Писане и 
цитиране 

Откриване 
и четене 

Помощ на всеки етап от изследователския цикъл: превръщане 
на изследванията в иновации 

Високи 
резултати 

 Отлични базови 
изследвания 

 Увеличено 
финасиране 

 

 По-добро 
образование 

 Задвижване на 
технологичните 
иновации 

 Подобрено 
здравеопазване 

 Увеличена видимост 
чрез по-добри 
индикатори 
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Scopus е най-голямата база данни с резюмета и цитати на 
рецензирана литература с умни инструменти за проследяване, 
анализ и онагледяване на научна литература 

5000+ 
издатели 

Scopus предоставя световен преглед на научните 
изследвания 

22,800+ 
списания 

150 000+ 

книги 

70 млн. 
документи  

12 млн. 
авторови 
профили 

~70 000 
Профили на 
институции 

1.4 млд. цитати, от 1970 г. 

насам 

Идентифицира и 

анализира кое списание да 

се  чете/публикува 

Подпомага учените  да растат 

в кариерата,  да наблюдават 

цитиранията  и h-индекса си 

Определя  за какво , с кого да 

се кооперират  

Следи приноса на науката  и 

тенденциите за развитие 

Открива какво вече е 

написано по света в 

съответната област 

Определя  как да се  различат 

теми  и  открият  нови идеи 
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Scopus - златен стандарт за оценка, рейтинги и класации, 
отчети, за стратегически цели и анализи 
 

Rankings:  

Reach NC 

MD Anderson New Jersey 

Economic 

Development 

Authority 
National 

Science 

Foundation 
CAPES Brazil 

European 

Commission 

& ERC 

FCT Portugal 

Italy ANVUR 

Kiel 

University 

Danish BFI 

Germany IFQ 

Nigerian 

Government 

Gazi 

University 

UK REF UK BIS Queen’s 

University 

Belfast 

STINT Russian 

Foundation 

for Basic 

Research 
Ural 

Federal 

University 

ISTIC 

IISER 

Peking 

University 

Keio 

University 

TCI-Thailand 

NRF- 

Korea 

Nanyang 

Technologica 

University 
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ScienceDirect 



 | 

ScienceDirect решения 
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• Водеща платформа от пълнотекстови документи с 
интерактивен текстове на рецензирана научна 
литература, публикувани от Elsevier и свързаните с нея 
издатели 

• ScienceDirect съчетава авторитетни научни публикации в 
пълен текст с интелигентна и интуитивна 
функционалност в полза научените, преподавателите, 
студентите,  здравните специалисти и професионалистите 
в областта на информацията 

• ScienceDirect осигурява достъп до 14 млн. записи от 3800 
списания и повече от 35 000 заглавия на книги. 
Свързаното съдържание е обогатено с нови функции, 
които подпомагат научните изследвания 
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Как учените използват ScienceDirect? 

Трябва да знам какво 
е публикувано в моята 

научна област. Не 
искам да пиша по 

теми, които вече са 
разработени. 

Искам изследванията 
ми да бъдат четени в 
световен мащаб и да 

бъдат глобално 
видими и достъпни.  

                         

 

е хранилище на научни изследвания 
на милиони учени по света, което 
гарантира, че документите, 
публикувани с Elsevier, получават 
подходящо водещо място и признание 
 
ScienceDirect  е хранилище на 14 млн. 
висококачествени публикации в пълен 
текст от над 3800 списания, които 
позволяват на учените да бъдат 
актуални и да придобият дълбоко 
разбиране за състоянието на техните 
области на изследване. Строгите 
стандарти за публикуване на Elsevier 
гарантират качествени публикации 
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Как студентите и докторантите използват 
ScienceDirect?  

 

Искам да уча в 

България, но не мога 

да говоря този език. 

Има ли начин да 

направя това?  

Искам да направя докторската 
си степен в България, но мога 

ли да получа достъп до 
литературата, която ми е 

необходима за да работя по 
изследването си? Мога ли 
лесно да я съхранявам и 

управлявам? 
                         предоставя достъп 
до 14 млн. статии, които лесно могат 
да бъдат свалени в Mendeley. 
Персонализираните препоръки в 
ScienceDirect са безплатни и 
подпомагат младите учени да 
разширят без усилия достъпа си до 
научна литература. 
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Подобрява практическата работа на потребителите чрез осигуряване на интегриран, 
социален и личен опит при четене и използване на научна литература: 
• - Подпомага разбирането на информацията 
• - Дава достъп до подробности 
     - Прави процеса по-бърз и лесен 
• - Информира за последните новини в научната област 

ScienceDirect повишава Вашата ефективност  

Целта ни е да Ви подпомогнем 

Да вземате решения 
на базата на 

висококачествена 
научна информация 

Да използвате 
ефективно 
времето си 

Да откривате 
нова научна 
информация 



   |   11 

Freedom Collection: високо рейтингови списания във 
всички дисциплини 

38% от списанията са в топ 10%  с висок 
CiteScore  в предметната си област       
(654 of 1721) 

 

По- малко от 1%  от списанията на Elsevier 
са в дъното на предметната си област   
(14 of 1721) 
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Начална страница 
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Преглед на ниво статия 
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Оценете приложимостта на списанието по-лесно 
 
Обновена страница на списанията 

Бързо зареждане 

Лесна употреба   

Изчистен дизайн   

И резултатите  обратна връзка  

“Глътка свеж въздух” 

“Дори при същата информация … е по лесно да 
се навигира и разбере  интерфейса”  



ScienceDirect Topic Pages 

 Кратки, авторитетни извадки от справочни издания по теми 

 Написани от специалисти по темата в тази област. 

 Осигурява дефиниции на концепции и прегледи на теми за учените, 
които искат да разширят знанията си за научни и технически 
термини. 

 На разположение на всички потребители на ScienceDirect 



ScienceDirect Topics 

Моля, посетете ScienceDirect Topics: 

www.sciencedirect.com/topics 

Темите предоставят на учените определения на понятия 
и прегледи по теми, за да разширят знанията си за 
научни и технически термини  



ScienceDirect – новото подобрено разширено търсене 



ScienceDirect персонализирани препоръки 

• Услугата препоръчва документи, от които потребителят може да 
се заинтересува и да прочете, отвъд онова, което търси 

• ScienceDirect прави предложения за документи, базирани на 
дейността на потребителя 

• Целта на тази услуга е да спести време на потребителите и да се 
разширят възможностите за достъп до съдържание 

• Всички регистрирани потребители могат да се възползват от 
препоръките на ScienceDirect 
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Онагледяване на информация и данни  
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Интерактивни  
пространства... 

Google Maps... 3D модели... Виртуален микроскоп... 
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ScienceDirect  наследство:  
 

ScienceDirect Backfiles са колекции от статии, публикувани преди 1995 г.  
Много от тях се връщат до том 1, брой 1. Заедно с по-новите архиви, 
портфолиото включва повече от 5 милиона статии 

 

• Архивите са с пълна ScienceDirect 
функционалност, включително 
пълнотекстово търсене, 
индексиране, CrossRef свързване, 
брой цитирания и т. н. 

• Имат пълни метаданни и резюмета, 
налични в html. 

• Изключително качествени PDF 
файлове с изображения,  таблици  

• Цялото съдържание е възможно да 
бъде експортирано в Mendeley и др. 
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bepress 

Репозиториум, платформа, която обслужва научните 
публикации  на университета с цел увеличаване и 
проследяване на въздействието им. Основана през 1999 г. от 
професори, Bepress помага да показвате това, което 
публикува Вашата институция: 
• Насърчава преподавателите да показват научните си профили 

• Разширява обхвата на изходните данни на университета и подобрява 
достъпа на студентите до специални колекции 

• Проследява и разпространява въздействието на научната продукция 
със заинтересованите страни в и извън университета. 
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Допълнителни услуги 
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Как Elsevier подкрепя българската академична 
общност? 

Повече от 1000 
обучени 

потребители  

Над 40 
списания на 

български език 
в Scopus 

Други локални 
събития, 

обучения за 
автори и 

редактори 
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Обучения 

Конференции и местни инициативи  

Събития 

Уоркшопи  

Семинари  

Предварителна оценка на списанията 
в Scopus 

•Ангажиране на 
учени и 

информационни 
специалисти  

•Българските научни 
списания и 
редактори 

Подкрепата на Elsevier за научната общност 
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Предварителна оценка на списанията 

Scopus 
22,245 

Scopus 

7,443 (+3%) 

  

  

Предварителната проверка e по 
технически и административни критерии, 
за да се увеличат шансовете на списанието 
за включване в Scopus, и да се избегне 
ембарговия срок при подаване на 
заявления по причини, които биха могли 
лесно да бъдат идентифицирани и 
отстранени 

Списанието може да реши по всяко време, без да се съобразява с  резултатите от предварителната оценка, да продължи с 
кандидатстването му в базата данни Scopus. Предварителната оценка не носи отговорност за окончателния резултат 
от цялостната оценка на списанията, която се прави от независимия Content Selection Advisory Board (CSAB).  

Попълнете 
информацията 
за списанието 
във формата 

Елсевиер ще провери 
готовността на 

списанието за пълно 
подаване в Scopus 

В рамките на 
месец ще 
получите 
отговор 

Предложете за предварителна оценка Вашето 
списание сега  на http://bit.do/scopus 

Помага Ви да решите кога да предложите списанието в  
Scopus 

Идентифицират се  области за подобрение (ако има) 

Предлагат се съвети за подобряване  на списанието 

Процесът е безплатен 
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Ако имате въпроси можете да се  
свържете с мен на: 
toshkaborisova@gmail.com  
 
ФБ страница  
https://www.facebook.com/ 
ElsevierBulgaria   
 
Блог “Научни ресурси” 
http://resursi.blogspot.com 
 
 
Ако се интересувате от нашите  
решения или имате нужда от  
помощ?  
Kатаржина Гаца, консултант за CEE  
k.gaca@elsevier.com  
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