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Добре дошли в SciVerse Scopus:

Как да използвате това ръководство за да извлечете максимум 
от абонамента си
SciVerse Scopus е най-голямaта библиографска база данни на издателство Elsevier,  която изгражда цялостна научна 
екосистема, улеснява сътрудничеството и иновациите и ускорява процеса на развитие на научните изследвания. 
SciVerse е научна платформа, ориентирана към бъдещето, която интегрира достоверно библиографско съдържание от 
SciVerse Scopus, пълнотекстово съдържание  от SciVerse ScienceDirect и използва  уеб приложения, които обогатяват 
достъпа и използването на  научната информация.

Чрез инструкции стъпка по стъпка и илюстративни материали това кратко ръководство цели да покаже как да:

   Направите обзор на новостите в дадена научна дисциплина
   Да проследите цитатите и видите h-индекса и тенденциите в дадена научно-изследователска област и откриете 
най-често цитираните източници и автори

   Да намерите конкретен автор и информация за него; да откриете точния учен чрез разграничаване авторите с еднакви 
или сходни имена

   Да получавате актуална информация за нови ресурси или цитати чрез сигнали и RSS емисии
   Да оцените състоянието на научните изследвания и анализирате научно-изследователската продукция на институция 
или списание и използвате резултатите за мотивирани решения
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Основно търсене
За да получите представа за полетата за търсене в записа на документа започнете с просто търсене - с една или 
две ключови думи. След това можете да ограничите търсенето за определен период от време, по тип документ или 
предмет.

1  Търсене на документи 
2  Търсене на автори
3   Търсене по принадлежност към 

институция

4  Разширено търсене
5  Полета за търсене
6  Ограничаване на търсенето 

1

5

6

2 3 4
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Преглеждане на  резултатите
SciVerse Scopus извежда резултати от пет вида източници:

   SciVerse Scopus списания
  Още резултати – от пристатийната библиография
    Web - резултати – от Интернет чрез специализираната научна търсачка Scirus (www.info.scirus.com)
  Патенти –резултати от водещите патентни служби по света чрез Scirus
  Избрани източници – Интернет източници от институционални хранилища и специални колекции

Бутоните на горепосочените източници ще се показват само ако е направена такава настройка. Резултатите от 
търсенето се показват в изглед, който позволява лесно да се видят и сортират получените резултати на базата на: 
година, релевантност на документа, автор(и), заглавие на източника и брой цитати.

За всеки резултат можете да видите: 

     Хипервръзката към резюмето, цитираната литература и броя цитати на конкретния документ, като щракнете върху 
бутона Покажи резюме (Show abstract).

    Ако кликнете върху бутона изглед при издателя (View at publisher) отивате на страницата на издателя, където 
можете да видите същата информация. 

    Ако имате абонамент до ресурса стигате до пълния текст на документа.
    Преглед на резюмето можете да видите веднага на страницата с резултатите, като кликнете на връзката резюме.

1  SciVerse Scopus бутон
2  Още резултати
3  Уеб-резултати

4  Патенти 
5  Сортиране на резултатите
6   Преглед при издателя (View at 

publisher)

7   Показване на резюмето (Show 
abstract)

*Настройките трябва да бъдат направени от вашата библиотека.

1 2 3 4

5

6 7
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Уточняване на търсенето
В SciVerse Scopus можете да започнете с по-широко търсене и после лесно да го ограничите до набора от резултати, 
които желаете. Стесняването на резултатите е възможно в следните полета:

   Заглавие на източника
   Име на автора
   Година
   Тип документ 
   Тематична област

Още една възможност е функцията: Търсене в резултатите (Search within results), която позволява да добавите още 
термини за търсене за да уточните първоначалното търсене.

Работа с резултатите

Резултатите могат да бъдат прехвърлени към програми за библиографски мениджмънт в RIS или ASCII формат.

   Избраните документи могат да бъдат разпечатани.
   Резултатите могат да бъдат изпратени по електронна поща. 
   Moже да бъде създадена библиография от избраните документи.

Сваляне на PDF 

Мениджърът за сваляне на документи (SciVerse Scopus Download Manager) дава възможност да бъдат изтеглени до 
50 статии едновременно във PDF формат. В допълнение можете да създадете и наименувате списъка с резултати и да 
изтеглите резюмета без да имате абонамент за списанията. Можете да добавите избраните документи към личния си 
списък с помощта на бутона Добави в моя списък (Add to My List).

1  Уточняване на резултатите
2  Търсене в резултатите

3  Сваляне на PDF
4  Работа с резултатите

1

23
4
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Преглеждане на резултатите 
Можете да разгледате подробно резултатите от търсенето, ако кликнете върху показване на резюмето (show abstract) 
на страницата с резултатите. Показва се резюмето и цитатите, както и допълнителна информация, като например уеб-
цитирания, цитирания в патенти, връзки към библиотечни източници и намиране на сходни със статията документи.

Името на автора е хипервръзка, която позволява да стигнете директно до всички статии, публикувани от този автор. За 
да получите подробна информация за автора,  щракнете върху иконата Информация за автора до името на автора.

Описанията в посочената към статията библиография са директни връзки към резюмета на тези документи и към 
пълния текст, ако имате абонамент.
Даден е и броят на цитиранията, което позволява бърза ориентация за значимостта на статията.

Двата най-нови цитати за дадената статия от други автори се показват в дясната част на страницата с връзка към 
пълния списък от цитати. Цитатите от подбраните уеб и патентни източници, които цитират тази статия се предлагат в 
бутоните  - Уеб източници и цитирани в Патенти.

За да търсите сродни статии можете да кликнете върху документите и уеб-резултатите, които са свързани посредством 
един или повече цитати, автори и ключови думи в документа, който разглеждате.

Можете да намерите библиографска информация за статията като източник, заглавие, том, книжка и обем и година 
на публикуване в горната част на страницата. Можете да стигнете и видите на страницата на издателя пълния текст и 
имате достъп до други източници на библиотеката, както и допълнителна информация по интересуващата Ви тема.

Освен това, SciVerse Scopus предлага връзки към други източници, като например уеб ресурси и търсачки, 
библиотечните каталози, институционални хранилища и връзки към страници за доставка на документи, които могат да 
се разгледат чрез бутона Повече. 

Имайте впредвид, че тези връзки трябва да бъдат настроени от вашата библиотека.

2 For abstracts from 1996 onwards.
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1   Възможности за обработка и 
запазване на резултатите

2  Пълна библиографска информация
3   Връзка към страницата на издателя 

и възможност за достъп до пълен 
текст, ако има абонамент

4  Подробности за автора 
5  Цитати
6  Показване на резюмето  
7  Уеб цитирания
8  Цитирания в патенти

9  Намиране на сходни  документи
10  Още опции
11   Брой цитати на статията в 

пристатийната библиография

1 5

4

3

2

7

6

8

9

10

11
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Търсене на автори
Търсене по име на автор позволява лесно да бъде намерен даден автор в SciVerse Scopus. Въвежда се фамилното 
име на автора и след това инициалите или първото име. Показва се предпочитаната форма на изписване на името 
на автора, заедно с вариантите на името, които са групирани в авторов профил, с уникален индентификационен 
номер. Резултатите включват броя на документите, които авторът е публикувал, заедно с връзка към тях. Показват се 
и последните публикувани заглавия. Документите на автора могат да се видят по азбучен ред или по брой цитирани 
документи.

От всеки документ може да се кликне върху името на автора за да се стигне до страницата на автора.

Някои документи в Scopus не разполагат с достатъчно информация за автора или наличната информация е неточна или 
липсва. За да се гарантира, че списъкът с  резултатите е пълен е препоръчително да се прегледа показания списък с 
резултатите и ако е необходимо, да се добавят автор/и чрез поставяне на отметка в квадратчето срещу името.

1  Фамилия
2  Име

3  Варианти на името на автора
4  Подробности за автора

1 2

3 4
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Преглед на страницата на автора 
Страницата с профил на автора дава подробна информация за него и уточнява дали това е търсеното лице. Може да се 
види още следната информация за автора:

   Последна принадлежност към институция в SciVerse Scopus   Брой  документи на автора в SciVerse Scopus
    Брой цитирани източници     Брой цитати на публикации на този автор
   h-индекс    Брой съавтори
    Брой на Интернет резултати от Scirus     Предметни области, в които авторът е публикувал
    Бутон Оценител на автори (Author Evaluator) за  
 визуализация на авторовия принос

В раздел история можете да видите откога авторът публикува, източниците в които публикува и институциите в които е 
работил; това е информация, която подпомага индентифицирането на автора.

Публикациите на автора могат да се добавят към списък, който може да бъде запазен и разглеждан по-късно. За по-
задълбочен анализ на цитираните статии на автора, кликнете върху проследяване на цитати (citation tracker).

1   Обратна връзка за 
kopekции

2   Намерете необхванати 
автори

3  Принадлежност
4  Документи
5  Проследяване на цитати 

6   Сигнал за нов цитат на 
автора

7  h-индекс
8  Съавтори

9  История
10  Оценител на автори

2

1

3

4

5

9

8

6

7

10
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Проследяване на цитати
Тази функция генерира преглед на статиите и броя на цитатите от 1996 г. насам. Информацията се изчислява в реално 
време, като се използва актуална информация от SciVerse Scopus.

Цитатите могат да се сортират по години и се види броят им в низходящ или възходящ ред или за определен период 
от време. По подразбиране се показва преглед за последните две години. За да се оцени обективно един автор, 
самоцитиранията могат да  бъдат изключени.

Кликвайки с мишката върху даден резултат, можете да видите кой цитира дадения документ, а с кликване върху 
заглавието на статията се достига до конкретния запис. С щракване върху броя на цитатите се преглеждат всички 
цитати за даден документ за избран период от време.

Цитатите могат да се експортират във CSV файл или запазят като документ. Можете да изберете формата за печат, 
който да включва само библиографското описание или описание и резюме. Има ограничение за отпечатване до 200 
документа. Тази функция е възможна само ако потребителят има регистриран профил. По-късно системата може да 
генерира актуализиран списък с документи. Всички цитати, получени след последното посещение, ще бъдат включени 
в новия преглед.
.

1  Експорт  и печат
2   Изключване самоцитиранията на 

всички автори

3  Сортиране на документи
4  Хронологично ограничаване
5  Цитати

6  Запис на списък
7  Преглед на цитатите

Едновременно може да обработвате до 2000 документи и да изпратите до 5000 документи по електронната поща като файл CSV.

1

2

5

6

3 4

7
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Оценка  на автор
Н-индексът се използва за оценка на научната дейност на даден автор и в SCOPUS може да бъде проследен от 1996 г. 
насам. Кривата линия на графиката визуализира преглед на публикациите и цитиранията на автора във времето, като 
h-индексът е пресечната им точка .

1  Цитати 

1
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В останалите две графики - документи и цитати SciVerse Scopus предлага преглед на  публикуваните документи на 
автора и броя на цитиранията  по години. 

По подразбиране SciVerse Scopus изчислява h-индекса, съобразно документите на автора от 1996 г. до сега. Тази 
хронология може да се различава от стандартното време (след 1996 г.)  по избор на потребителя.
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SciVerse Scopus идентификатор по принадлежност към 
институция
От бутона търсене по принадлежност (affiliation search) се идентифицира и анализира научната продукция на дадена 
научна организация.

Въвежда се името на институцията и варианти на името автоматично се показват.
Показва се списък на всички свързани институти, от които се избират интересуващите ни. Резултатите включват броя на 
документите, които научната организация е публикувала и връзка, водеща до повече информация. Можете да изберете 
да покажете резултатите за институцията по брой документи, град или държава.

1  Общ брой на организации
2  Общ брой на документи

1

2



16

Останете в крак с времето
SciVerse Scopus предлага редица опции за персонализация и дава възможност на потребителя да получава 
актуална информация. Необходима е регистрация в базата данни или създаване на профил, където чрез влизане с 
потребителско име и парола, се  настройват опциите за получаване на информация директно в пощенската Ви кутия 
или чрез RSS емисия. Пази се и историята на търсенията.

Моите настройки

За да се възползва потребителя от персонализираните функции в SciVerse Scopus трябва да се регистрира с 
потребителско име и парола.  Връзката за регистрация е в горния дясен ъгъл на всяка страница в SciVerse Scopus. 
SciVerse Scopus предоставя и отдалечен достъп до ресурсите след определени настройки на институционално ниво.

Личният Ви профил позволява:

   Запазване на търсения
   Настройки за сигнална информация 
   Групиране на автори
   Следени страници на автори
   Редактирате на профил
  Настройки на RefWorks (софтуер за библиографски мениджънт)
   Смяна на парола
   Управление на приложенията в App Marketplace

1  Регистрирайте се
2  Запазени търсения

1

2
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Сигнали и RSS емисии
Потребителят може да запази направените търсения и да създаве сигнали за тях, като бъде уведомяван за нови 
резултати ежедневно, ежеседмично или ежемесечно по електронната поща.  Друг вариант е чрез настойки на RSS 
четец, под формата на емисии, системата да доставя новопостъпили резултати за търсенето.

Информация за нови цитати за даден автор или новoпубликувани документи може да се активира от страницата на 
автора. Друга възможност е създаване на сигнал за цитиране на ниво документ, като ежедневно, ежеседмично или 
ежемесечно в пощенската си кутия потребителят получава информация за нови цитати на даден документ. Конкретни 
резултати от направеното търсене могат да бъдат запазени в списък (my list) с цел бъдеща употреба.

1  Моят списък
2  Сигнали за  търсене

3  Сигнали за цитиране на автор 
4  Сигнали за цитиране на документ 

1

2

3

4
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1  Заглавие
2  Подробности за заглавието
3   SciVerse Scopus хронологично 

покритие
4  SJR - престиж на  списание

5  SNIP Source-Normalized Impact per 
Paper) - изравняване на престижа 
на списанието в зависимост от 
дисциплината
6  SciVerse Scopus анализатор на 
списания (Journal Analyzer)

1

2

3

6
4

5

История на търсенето
В долната част на на страницата можете да проследите историята на вашите търсения. Оттук можете да комбинирате 
търсенията, да ги редактирате, записвате или да създадете сигнал за определено търсене. Можете да запазвате 
търсения от всяка сесия в профила си за бъдеща употреба и да следите най-новите резултати по запазеното търсене, 
които са били добавени към SciVerse Scopus през последните 7, 14 или 30 дни.

Източници (Sources)
При търсене на определено списание, можете да започнете търсенето чрез връзката източници (Sources) в горната 
част на страницата. Можете да разгледате списъка със списания по заглавие, тематика, тип източник или обхват на 
абонамента (ако има такъв).
Страницата на източниците показва активните (излизащите),  и неактивните (спрели) заглавия, промените в заглавието и 
най-новите броеве, обхванати от SciVerse Scopus.
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SciVerse Scopus анализатор на списания (Journal Analyzer)
Две са възможностите за достъп до SciVerse Scopus анализатора на списания. Първият е чрез връзката за преглеждане 
на източниците или използването на бутона за анализи (Analytics), където можете да изберете определени списания за 
сравнение. Търсенето на периодичните издания се уточнява чрез заглавие на списанието, ISSN, издател или предметна 
област.

Уточненото заглавие на списанието се добавя към диаграмата за сравнение, като:

   cе кликне два пъти върху заглавието, 
   като се избере и натисне “Enter” или 
   чрез влачене. 

Можете да изберете до 10 списания за сравнение.

Възможни са пет вида анализ с графични изображения.

1  Анализ
2  Търсене на списания

1

2
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Престиж на списание SJR (SCImago Journal Ranking)
SJR (SCImago Journal Ranking) показва графично SJR стойността на дадено списание. Стойността на  SJR дава оценка за 
качеството и репутацията на дадено списание и има пряко отражение върху стойността на цитата.



21

SNIP (Source-Normalized Impact per Paper)
SNIP (Source-Normalized Impact per Paper) изравнява престижа на списанието в зависимост от научната дисциплина и 
показва конкретна оценка на изданието.
SNIP графиката измерва стойността на цитатите на списанието на базата на общия брой цитати в конкретната научна 
област. 
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Цитати
Графиката показва общия брой на цитатите (citations), получени за всички публикации в списанието през дадена година. 
Точките в графиката показват общия брой цитати, получени през тази година, независимо от датата на която цитирания 
документ е публикуван.
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Документи
Графиката Документи (documents) показва колко статии са публикувани в даденото списание по години.

Допълнителна помощ
За повече информация относно използването на SciVerse Scopus, моля посетете

   Информационния център за SciVerse Scopus  на Elsevier  
http://www.info.sciverse.com/scopus

    Демонстрации и указания за използване на SciVerse Scopus на 
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-training/resourcelibrary/trainingmaterial/

   SciVerse Scopus онлайн помощ  
http://help.scopus.com/flare/
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