Цел
Повишаване видимостта на
публикациите на изследователи/
автори от България.
Постигане на по-висок персонален
индекс на цитиране в сферите на
обществените науки.
Разработване на модел за цитатен
указател, чрез който да се осигурява
360/24 достъп до информация за
цитирани публикации на български
език от български автори
(обществени науки).
Продължителност на проекта
36 месеца
Екип
проф. дфн Оля Харизанова
(ръководител)
доц. д-р Анна Ангелова
доц. д-р Елиза Стефанова
доц. д-р Елица Лозанова-Белчева
доц. д-р Мая Стоянова
доц. д-р Милена Миланова
д-р Биляна Яврукова
д-р Силвия Найденова
докторант Мария Аврамова
докторант Надя Карачоджукова
докторант Росен Стефанов

Сайт на проекта

http://citation.uni-sofia.bg/
Имейл адрес на проекта

citatebg@gmail.com
Адреси
1. Софийски университет
„Св. Климент Охридски“
бул. „Цар Освободител“ 15

2. Софийски университет
„Св. Климент Охридски“
Кампус „Изток“
бул. „Цариградско шосе“ 125
блок 1, етаж 4

П РО Е К Т И РА Н Е И
РАЗ РА Б О Т ВАН Е Н А
П РО Т О Т И П Н А
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н А
СИСТЕМА
„ У К АЗ АТ Е Л З А
Ц И Т И РУЕ М О СТ Н А
П УБЛ И К АЦ И И О Т
БЪ Л ГА Р С К И АВТО РИ
( О Б Щ Е СТ В Е Н И Н АУ К И ) “

Фонд „Научни изследвания“
Договор № ДН 15/1 от 11.12.2017

Актуалност
Безпрецедентна научноинформационна ситуация през второто десетилетие на 21. век.
Количествени измерения на съвременния обем на научна продукция.
Необходимост от методика за анализ и
оценка на нарастващия информационен поток.
Разширяване обхвата на дигиталните
издателски системи, както и интернет базирани платформи за обмен на
научни резултати.
Открит достъп (Open Access).
Издателски платформи от типа Open
Journal Systems (OJS).
Големи репозиториуми за научни
продукти с безплатен достъп (Open
Access Articles).

Проблемът в България

Очаквани ефекти

Актуален и значим

Разработен модел на интернет базирана
система „Указател за цитируемост на публикации на български автори (обществени
науки)“.
Разработен прототип на интернет базирана система „Указател за цитируемост на
публикации на български автори
(обществени науки)“.
Създаване на условия за повишаване на
цитируемостта на публикации от България.
Подпомагане на националните политики в
сферата на науката.

В сферите на точните, естествените и техническите науки цитиранията на български изследователи се идентифицират чрез
чуждестранни научни бази от данни (БД).
В областта на обществените науки е
трудно приложимо, а в редица подобласти – неприложимо (например свързани с
националната идентичност или защита на
националните интереси).
Редица стратегически документи в България в областта на обществените науки се
основават на данни, извлечени от международни БД и не се отчитат тези в България.
Защо?

Достигането до реална представа за научните и изследователските постижения на
учените към момента не е възможно липсва инструмент за идентифициране на
публикациите и събиране на експертно
оценени данни за тях.
Към момента няма утвърдена практика у
нас за проследяване на цитатната и публикационната активност на авторите в
обхвата на обществените науки.

Съществува бариера пред популяризиране на научните резултати на българските
учени, а така също към поддържане на
високо ниво на техния научен престиж.

http://citation.uni-sofia.bg/

Работни пакети по проекта
Работен пакет 1 – Идентифициране, описание и анализ на български практики,
свързани с поддържането на цитатни указатели.
Работен пакет 2 – Идентифициране, описание и анализ на чуждестранни практики, свързани с поддържането на цитатни
указатели.
Работен пакет 3 – Проектиране на цитатен
указател за научни публикации на български език от български автори.
Работен пакет 4 – Разработване на прототип на информационна система „Указател
за цитируемост на публикации от български автори (обществени науки)“.
Работен пакет 5 – Управление на проекта.

