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""ННАА  ККООККТТЕЕЙЙЛЛ  ООТТ  ЗЗННААННИИЯЯ""  



Какви са целите на курса?

1) Запознаване с възможностите за успешно научно публикуване.
2) Правилата на публикационната етика.
3) Класифициране белезите на маргиналното научно публикуване.
4) Предимствата и недостатъците на публикуването и 

депозирането на „отворен достъп“.
5) Използване на академичните социални мрежи и сайтове за 

научно споделяне за целите на научната комуникация.



Какво ще включва курса?

Тема 1.
Избор на подходящи научни 
списания за публикуване. 

Тема 2.
Световната система за 
научно публикуване в две 
нива. 



Тема 3.
Измерване влиянието на 
научните публикации. 
Видове наукометрични 
показатели. Алтернативна 
наукометрична метрика 
(Altmetrics).Altmetrics).).



Тема 4.
Фалшивата наука и 
нейните проявления.

 Маргинални литературни 
източници

 „Хищни“ издатели
 Фалшифициране на 

научни списания
 Фалшиви показатели за 

престиж
 Фиктивни научни 

конференции



Тема 5.
Отворения достъп и влиянието му върху научната комуникация. Как 
се депозира в научни депозиториуми.

Тема 6.
Елементи на публикационната етика. Видове научни нарушения.

 Плагиатство
 Неправилно цитиране
 Публикуване на различни версии на една и съща статия в 

различни списания
 Фалшифициране на данни
 Фиктивно авторство
 Продажба на статии



Тема 7.
Приложение на съвременните 
технологии в научната 
комуникация. Академични 
социални мрежи и сайтове за 
научно споделяне.

 Academia.edu
 Res).earchGate
 Mendeley



Тема 8.
Научно писане. 
Конструкция на научната 
публикация. 

Тема 9. 
Научния апарат на 
публикацията. Видове, 
стандарти и правила за 
цитиране. 



Защо е необходим подобен курс?

Проведено е запитване с цел проучване на нагласите за 
провеждане на обучения за успешно научно публикуване и 
спазване правилата на научната етика.

Целевата група обхваща студенти, докторанти и 
преподаватели първоначално само от ФХФ, а впоследствие и 
от всички факултети на СУ.



https://goo.gl/x3dp5n



Резултати от проучването

До момента са анкетирани общо 215 души:
 Студенти (Altmetrics).134);
 Докторанти (Altmetrics).17);
 Преподаватели (Altmetrics).64).

От тях:

 ОКС Магистър (Altmetrics).85);
 ОКС Бакалавър (Altmetrics).67);
 Доктор (Altmetrics).55);
 Доктор на науките (Altmetrics).8).



Импакт фактор Импакт ранг Eigenfactor h-index i10-index CiteScore
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Познавате ли показателите за престиж на научната продукция?

Да Не



Резултати от проучването

Публикации в научни списания имат 83 от запитаните, 77 от тях са се 
запознали предварително с критериите за публикуване в съответното 
списание. 

Най-често посочваните показатели, по които анкетираните избират 
списание, в което да публикуват са:
 Висок импакт фактор (Altmetrics).50);
 Реферирано и индексирано във вторичен литературен източник 

списание (Altmetrics).28);
 Кратки срокове за публикуване (Altmetrics).28);
 Бърза рецензионна проверка (Altmetrics).23)
 Висока цитируемост на статиите (Altmetrics).20);
 Тематика на списанието (Altmetrics).10).



Маргинални литературни източници

;
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Запознати ли сте с рисковете в съвременната наука?

Да Не



Резултати от проучването

Публикуването в онлайн списания на отворен достъп (Altmetrics).67) и 
архивирането на научни публикации в депозиториуми (Altmetrics).35) също се 
оказват не достатъчно познати сред академичната общност. 

Подобна е ситуацията и при академичните социални мрежи и 
сайтове за научно споделяне. Най-разпознаваема е Res).earchgate 
(Altmetrics).83), следвана от Academia.edu (Altmetrics).70) и Mendeley (Altmetrics).38), в дъното на 
таблицата е CiteULike (Altmetrics).8).



Резултати от проучването

Да Не
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Имате ли необходимост 
от допълнително 
обучение / разширяване 
на Вашите познания 
относно рисковете в 
съвременната наука, 
нарушенията на 
научната етика, 
разработване на 
дипломни работи / 
дисертации, публикуване 
в научни списания?



Благодаря за 
вниманието!
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