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Таблица 1. Обобщена таблица на идентифицираните български практики 

 

Име на цитатния указател/система за проследяване на 

цитатната активност 

 „Българска 

медицинска 

литература“ 

(БМЛ) 

Система за 

отчитане на 

научната и 

експертната 

дейности в 

БАН -SONIX 

Административна 

информационна 

система  

„Авторите“ - СУ 

Български 

цитатен 

указател –  

аграрни науки  

История на 

създаване/ 

година/ по 

проект (какъв), 

резултати 

  

През 1994 г. 

започва 

реализацията на 

проекта за БЦУ с 

частично 

финансиране от 

Фонда за научни 

изследвания към 

Министерството 

на образованието 

и науката. 

Разработена в 

Института по 

математика и 

информатика-

БАН – 

разработва се 

2013- 2014 г. 

отчитането 

чрез тази 

система 

започна през 

2015 г. 

Информационна 

система "Авторите" 

е създадена през 

2012 г. и е 

оригинална 

разработка на 

Атанас Темелков -

възпитаник на ФМИ 

в бакалавърска и 

магистърска степен. 

Проект 

„Национален 

аграрен научно-

информационен 

комплекс” – нови 

възможности за 

търсене на 

информация – 

ФНИ, 2008. 

Организационен 

модел 

Институция, отговорна 

за разработването 

научна 

организация - 

университет, 

колеж, академия 

и др. 

ЦМБ (Централна 

медицинска 

библиотека), 

Медицински 

университет - 

София 

Българска 

академия на 

науките - 

Институт по 

математика и 

информатика 

Софийски 

университет „Св. 

Климент Охридски“ 

Централна 

селскостопанска 

библиотека, 

Институт по 

аграрна 

икономика 

държавна 

институция - 

национална 

библиотека, 

министерство, 

държавни 

департаменти и 

др. 
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частна 

организация - 

издателства, 

софтуерни 

фирми, вендори, 

компании, 

предлагащи 

информационни 

продукти и др. 

        

НПО, фондации         

друго (посочете 

какво) 
        

Институция, отговорна 

за 

поддържане/обработване 

на информацията 

научна 

организация - 

университет, 

колеж, академия 

и др. 

ЦМБ (Централна 

медицинска 

библиотека), 

Медицински 

университет - 

София 

Българска 

академия на 

науките - 

Институт по 

математика и 

информатика 

Софийски 

университет „Св. 

Климент Охридски“ 

Централна 

селскостопанска 

библиотека, 

Институт по 

аграрна 

икономика 

държавна 

институция - 

национална 

библиотека, 

министерство, 

държавни 

департаменти и 

др. 

       

частна 

организация - 

издателства, 

софтуерни 

фирми, вендори, 

компании, 

предлагащи 

информационни 

продукти и др. 

        

НПО, фондации         

друго         
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Институция, отговорна 

за съхранение на 

информацията 

научна 

организация - 

университет, 

колеж, академия 

и др. 

ЦМБ (Централна 

медицинска 

библиотека), 

Медицински 

университет - 

София 

Българска 

академия на 

науките - 

Институт по 

математика и 

информатика 

Софийски 

университет „Св. 

Климент Охридски“ 

Централна 

селскостопанска 

библиотека, 

Институт по 

аграрна 

икономика 

държавна 

институция - 

национална 

библиотека, 

министерство, 

държавни 

департаменти и 

др. 

       

частна 

организация - 

издателства, 

софтуерни 

фирми, вендори, 

компании, 

предлагащи 

информационни 

продукти и др. 

        

НПО, фондации         

друго (посочете 

какво) 
        

 

 


