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Индексиране на научните списания в 
Web of Science, Scopus, DOAJ, MEDLINE и 

други международни индекси от 
първостепенно значение



Световни бази данни: индекси, архиви, агрегатори



Защо индексирането на научни списания е важно?

ЗА ДЪРЖАВАТА И ФИНАНСИРАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Показва мястото на учения чрез метрики като Impact Factor, CiteScore, H-index и др. 

Определя приоритетите за финансиране

Показва нивото на науката в съответната държава спрямо останалите

ЗА ИЗДАТЕЛИТЕ

Осигурява надежно съхранение на статиите

Показва мястото на списанието сред сродните списания

Неизбежна част от разпространението и промотирането на списанието



ЗА УЧЕНИТЕ

Подпомага кариерното израстване

Следи и увеличава цитируемостта

Авторът и неговата научна продукция стават по-видими сред научната общност

Получава по-голяма популярност сред обществото

Защо индексирането на научни списания е важно?

ЗА РЕДАКТОРИТЕ

Улеснява намирането на рецензенти

Показва цитируемостта на списанието в други списания

Позволява установяване на плагиатство

Показва активността на учения като рецензент и редактор



Типове бази данни

аМеждународни наукометрични бази данни 

а

а

а

а

а

Бази данни на списанията в отворен достъп

Национални бази данни

Дългосрочни архиви за съхранение на научни 
публикации в пълен текст

Индекси за рецензенти и рецензии

Индекси за политиките на списанията по отношение 
на рецензирането и издаването на статиите

Алтернативни индекси за следене на цитируемостта 
на научните статии и отразяването им в медиите

Transpose

KESLI-
NDSL



Бази данни по научни направления

Науки за земята, екология 

Биомедицина

Селско стопанство

Икономика и бизнес

Инженерни науки

Химия

Математика

Хуманитарни науки

GEOBASE, GeoRef

MEDLINE/PubMed, BIOSIS Previews, Embase

AGRICOLA, AGRIS

RePEC, Business Source Complete

Compendex, SciTech Premium Collection, INSPEC

SciFinder, Chemical Abstract

MathSciNet

ERIH PLUS



Как става индексирането в световни бази данни?

Web crawlers (Google Scholar)

Кандидатстване за индексиране чрез апликационна форма (DOAJ, 
Scopus, WoS и др.)

Директен договор между издателя и съответната база данни 
(Altmetric, EBSCO, Portico, CLOCKSS, Publons и др.).

Методи за депозиране на публикуваните статии:
Депозиране на XML, PDF на статиите чрез FTP 
Автоматично чрез Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting (OAI-PMH) и други автоматични уеб услуги (web services)

http://www.openarchives.org/pmh/


Уеб услуги и обмен на данни

УЕБ УСЛУГИ И БАЗА 
ДАННИ

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ИНДЕКСИРАНЕТО НА 
СПИСАНИЕТО

КОЙ ОТГОВАРЯ ЗА ИНДЕКСИРАНЕТО НА 
СТАТИИТЕ

Science Citation 
Index Expanded 

Платформата

Списанието

Списанието

Платформата

Платформата Платформата

Платформата

Платформата

Платформата

Платформата



Глобална база данни за индексиране
на научни списания и статии, 
независима от издателите.

Присъжда ежегодно импакт фактор на 
научните списания, индексирани в 
Web of Science Core Collection

Импакт факторът определя кариерното
развитие на учените и политиките за 
финансиране на научни изследвания.



Кандидатстване в WоS



Критерии за индексиране в WоS core collection



Web of Science core collection

Списанията, които отговарят на критериите
за качество стават част от Emerging Sources
Citation Index (ESCI).



Списанията, които отговарят на допълнителните
критерии стават част от: 

Разширения индекс на научните цитати/Science 

Citation Index Expanded (SCIE)

Индекс на цитатите в социалните науки/Social 

Sciences Citation Index (SSCI) 

Индекс на цитатите в хуманитарните науки и 

изкуствата/ Arts & Humanities Citation Index (AHCI)

Web of science core collection



Промяна на статуса на списанието



Как се оценява списанието от WоS



База данни на Elsevier за индексиране на научна литература

Основана 2004 г

Около 12000 издатели 

Около 34 000 рецензирани списания

Най-голямата база данни за абстракти и цитати от рецензирана
литература: научни списания, книги и конференции. 

Предоставя цялостен поглед върху световните научни
достижения във всички области на науката





CiteScore



DOAJ e основана 2004 г. в Университета на гр. Лунд

Днес 12000 списания от всички области на науката

Безплатно съдържание на базата, без забавяне на 
публикуването или изискване за регистрация

Задължителна за съответствие с План S

Критерии за индексиране: 

o Минимум една трета от съдържанието на списанието трябва
да е резенцизирано проучване и/или резенцирана статия. 

o Пълното съдържание трябва да е достъпно на сайта без 
ембарго.

o Много други!



Кандидатстване в DOAJ



Условия за получаване:

DOI като постоянен идентификатор 

Предоставя на DOAJ метаданните на статиите

Надежно дигитално съхранение

Лицензиране под Creative Commons (CC)

Позволява повторна употреба и смесване на 
съдържанието под CC BY, CC BY-SA и CC BY-NC

Притежава правила за архивиране и индексиране

Авторските права изцяло принадлежат на авторите

Печат за качество на DOAJ

Присъжда се за:

Високо ниво на 
“отвореност”
Добри практики и 
високи
публикационни
стандарти



MEDLINE® е база данни на списанията в National Library of Medicine® (NLM®)

Включва основно списания по биомедицина, химия, поведенческа биология и 
биоинженерство

26 милиона референции към статии в списанията за биомедицински и 
ветеринарни науки от 1946 г. 

5600 научни списания от цял свят

Подбор на списанията чрез одобрение от комисия, организирана от NIH, 
Комитета за технически преглед на подбор на литература (LSTRC)

MEDLINE използва контролиран от NLM речник, заглавия на медицински
субекти (MeSH®) за индексиране на цитати



Критерии

Публикува оригинални изследвания.
Оригиналните клинични наблюдения се придружават от 
анализ и дискусия.
Публикува анализ на философски, етични или социални
аспекти на здравните професии или биомедицински науки.
Публикува обзорни статии.
Публикува статистически данни.
Публикува описания на оценката на методите или 
процедурите.
Публикува медицински доклади с дискусии.



Как да индексираме списанието
успешно?



Свободно интегриране: Unpaywall, Google Scholar, J-Gate, Mendeley, 
Naviga (Softweco), Microsoft Academic и др.

Договор между издател и индекс (платени): CrossRef, Altmetric, Publons, 
CLOCKSS и др.

Договор между издател и индекс (безплатни): CNKI, CNPIEC, EBSCO и др.

След кандидатстване и оценка на списанието: Web of Science, SCOPUS, 
DOAJ, PubMed, GEOBASE, CAB Abstracts, Sherpa/Romeo и др.



Пътна карта за успешно индексиране



Критерии

Технически 

Уебсайт на английски език
Информация за целите на списанието, 
редакторския екип, политиките и др. 
ISSN регистриран в ISSN International Centre
(www.issn.org)
Формат, под който списанието се публикува
Декларация за отворен достъп; 
Заглавия на статиите, абстракт и ключови
думи на английски език

Политики

Яснота на политиките
Процес на менажиране
Бизнес модел и 
финансова политика
Кой редактира статиите
Процент отхвърлени
ръкописи
Време за рецензиране



Качество

Съответствие на статиите с 
целите на списанието

Публикува уникален научен 
материал 

Мащаб на изследването

Заетост на нишата: нова 
зараждаща се област

Авторитет

Авторитетът на редакторите и 
авторите

Индексиране в международни бази

Цитириуемост публикуваните
статии

Списанието цитира ли се от 
известни учени в тази област?

Критерии



Индексирано в 50 бази данни!!!

Примери



ZooKeys: WoS



ZooKeys: Scopus 



ZooKeys: посещение на сайта



Индексирането и активната промоция – ръка за ръка!



Благодаря за вниманието!

arphahub.com @ARPHAplatform


