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На доц. Татяна Янакиева, с благодарност 

 за доверието, което ми засвидетелства като ме 

 прие в академичната общност на Алма Матер.  

 

 

Експанзивното нарастване на информацията в глобален контекст и трансформациите в 

научните комуникации подтикват компаниите предоставящи информационни продукти 

и услуги, все по-активно да предлагат нови изследователски платформи с разнообразни 

функционални възможности.  

Преди повече от петдесет години Южийн Гарфилд създава Института за научна 

информация във Филаделфия (ISI) и поставя началото на библиометричните 

изследвания. 

Неговата идея да създаде консолидиран ресурс, който да проследява връзките между 

отделните библиографски позовавания се материализира чрез базата данни Science 

Citation Index. Така, изследователи със сродни научни интереси по-лесно могат да 

бъдат откроени и обединени в една изследователска мрежа.  

Фиг. 1 (http://www.garfield.library.upenn.edu/papers/useofcitdatawritinghistofsci.pdf)  

 

https://www.worldcat.org/isbn/9789540737799


ПРЕПРИНТ  

  

Публикувано в:  

Литература… Наука… Библиография: Сб., посветен на 70-год. Юбил. на доц. д-р Татяна 

Янакиева. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014, с. 108-116.  

ISBN 978-954-07-3779-9 

 

 

2 
 

Новаторската за своето време идея на Гарфилд, претърпява огромни промени (най-вече 

в технологично отношение) и към днешна дата сме свидетели на появата на все по-

сложни инструментариуми за изследване на цитатната активност на авторите и техните 

цитирания. Съвременните информационни и комуникационни технологии са средство 

за предлагане на все по-комплекси решения за наукометрични изследвания и 

анализиране на информационния поток. 

В началото на 80-те години на миналия век, в отговор на новите информационни 

интереси на потребителите, се появяват първите системи за управление на 

библиографски позовавания1. Чрез тях могат да се организират и съхраняват  

библиографските данни на цитираната литература в предпочитан стил на цитиране и 

автоматично да се генерират библиографски списъци. Постепенно използването на тези 

инструменти се откроява със своите безспорни предимства. От една страна, 

популяризирането на софтуерите за управление на цитиранията спомага за намаляване 

на практиките за нарушаване на авторското право и плагиатстване, както и 

некоректното позоваване. С тяхна помощ могат да се осъществяват и различни 

библиометрични изследвания, да се проследяват връзките между отделни 

изследователи и техните научни интереси. Опциите, които се предоставят от тези 

системи, дават възможност не само за улесняване на процеса по съставяне на 

библиография към изследователски разработки, но и за извършване на контент анализ и 

развитие на научните комуникации в общ контекст. 

Норман2 очертава основните етапи в развитието на инструментите за управление на 

библиографските позовавания. Той посочва, че в началото на своята поява, те служат 

предимно за съхранение и търсене на библиографска информация, а по-късно вече 

придобиват някои характеристики на социалните мрежи (чрез тях се организират и 

споделят ресурси). 

Интересно е, че тези системи могат да се ползват и като полезно ръководство за 

придобиване на информационни компетентности (начална информационна култура). 

Описаните чрез библиографските софтуери информационни ресурси се разкриват с 

                                                           
1 Gilmour, R., & Cobus-Kuo, L. Reference management software: a comparative analysis of four products. In: 

Issues in Science and Technology Librarianship, 66(66), 2011, p. 63-75. 
2 Norman, F. Feature article: Bibliographic Management 2.0 | UKeiG. In: eLucidate, 2010, Vol. 7, No. 2. 

https://www.worldcat.org/isbn/9789540737799
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първичните си библиографски данни, но от също така  акцентират вниманието на 

потребителите върху конкретни документи и тяхната информационна стойност3. 

Към момента се предлагат различни системи за управление на библиографските 

цитирания и позовавания. Някои са интегрирани в изследователски платформи (Web of 

science и др.п.) и портали с бази данни по абонамент с възможност за безплатно 

инсталиране. Други се предлагат на свободен достъп, като уеб-базирана версия или 

отново с възможност за сваляне на персонален компютър. По функционално 

предназначение можем да откроим следните видове – с възможности за импортиране и 

експортиране на библиографски данни, съхранение на библиографска информация и 

споделяне (обмен) на информация. По честота на ползването се отличават софтурети 

EndNote, RefWorks, Zotero, Mendeley. 

Фиг. 2. EndNote (http://research.ucc.ie/doc/postgrad-intro?sectoc=2#endnote) 

  

 Фиг. 3. Mendeley (http://research.ucc.ie/doc/postgrad-intro?sectoc=2#endnote) 

                                                           
3 Ekart, D.F. Cool Tools for Back to School. In: Computers in Libraries, 2009, Vol. 29, No. 8, pp. 46-47.  
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Фиг. 4. RefWorks (http://www2.writing.northwestern.edu/refworks/screenshot_website.html) 

 

Фиг. 5. Zotero (http://transliteracies.english.ucsb.edu/images/research-reports/zotero2.jpg) 
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Системите за управление на библиографските позовавания подпомагат изследователите 

в три основни направления:4 

 Търсене – намиране на релевантна научна литература. Всички бази данни и 

платформи с научна информация предлагат възможността директно да се съхранят 

библиографските записи в съответния файлов формат (в зависимост от софтуера, 

който се ползва – напр. EndNote, RefWorks и т.н., което улеснява потребителите.  

 Съхраняване – сортиране и съхраняване на резултати в собствена, потребителска 

база данни за следващо информационно търсене. Системите за управление на 

библиографските позовавания по същество представляват бази данни, които 

съхраняват библиографски данни, но са отворени и позволяват импортиране и 

експортиране на данните в различен формат и за различни цели. 

 Писане – създаване на библиографски списъци с използвана литература, които 

могат да се използват при писане на ръкописи. Чрез софтуерите за управление на 

библиографските цитирания, изследователите успяват по-бързо и по-лесно да 

съставят пристатийните си библиографии или други библиографски списъци. Още 

повече, че различните издателства се придържат към различни стилове за цитиране и 

преформатирането на библиографската информация от един стандарт в друг е дълъг 

и сложен процес, изискваш добра информационна грамотност и специфични 

познания и умения. Но въпреки, че някои от тях (EndNote, Refwork) имат 

интегрирани над 1000 модела за цитиране, само някои от тях позволяват шаблоните 

да се редактират, а това затруднява потребителите5. 

                                                           
4 Fenner, M. Reference management meets Web 2.0. In: Cell Ther Transplant, 2010, 2,p. 1.  
5 Пак там, p. 3. 
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Познаването на възможностите на различните софтуерни решения за управление на 

библиографските позовавания е необходимо условие, с оглед на техните специфични 

особености и функции. Сравнителен анализ на най-използваните софтуери 

откриваме в редица публикации, но най-пълна е съпоставката поместена в 

Уикипедия, включваща представянето на 30 софтуера с различните им 

характеристики (фиг.6). Изборът на подходящ библиографски софтуер е необходимо 

условие за организирането на научноизследователския процес и по-специално за 

коректното създаване на библиографски списъци на цитиранията. 

Фиг. 6 (http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software)
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Предимствата от използването на системите за организиране на библиографските 

цитирания са големи, но има и някои предизвикателства, свързани с техните 

различни функционални възможности. Трябва да отбележим и факта, че 

конкуренцията в разработването на подобни инструменти за подпомагане на 

научната и изследователска дейност е засилена. Някои софтуери предоставят повече 

опции от други, но като цяло основните им функции могат да се обобщят в 

следното6: 

1. Импортиране на цитати от библиографски бази данни и уебсайтове. 

2. Извличане на метаданни от PDF файлове. 

3. Организиране на библиографските позававания в собствена база данни. 

4. Добавяне на анотация към библиографското цитиране. 

5. Позвляване на достъп до базата данни с библиографската информация  на 

колеги. 

6. Обмен на данни с други системи за управление на библиографските позовавания 

чрез стандартен формат на метаданните (напр. RIS, BibTeX). 

7. Създаване на библиографски списъци в различни стилове на цитиране. 

8. Допълнителни функции за цитиране в текста. 

Полезността  на системите за управление на библиографските позовавания  е в нейната 

адаптивност към специфичните нужди на ползвателите, нивото на информационни 

грамотност и научните им интереси. В този смисъл, и студенти, и преподаватели и 

научни специалисти и библиотекари могат да работят с един и същи софтуер.  
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