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„В системата нещата се търсят лесно 
и не отнема много усилия“.
Лий Шабазиян, 

Студент по биохимия,

Технологичен институт „Стивънс“, 

Ню Джърси, САЩ 
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Обогатете вашия опит…

Изследователите ни казват, че са затънали в хартия и че 

им трябва надежден източник за литературни изследвания. 

Интернет не е отговорът. Те не търсят количество, а качество.   

...за да могат да стеснят търсенето си.  

Scopus е създадена за изследователи, които търсят нужната 

им информация от голяма колекция научна литература от 

целия свят. Със Scopus изследователският литературен 

процес е по-ефективен и по-производителен, което го прави 

незаменима инвестиция за всяка библиотека.

Със Scopus потребителите ви могат бързо и лесно:

Да търсят нужните статии
Да провеждат точно търсене на автори
Да идентифицират важни теми
Да проследяват въздействието от работата на авторите

Вече може да сте спокойни, че те разполагат с нужната 

литература, в която сте инвестирали – не си губят времето 

да търсят в най-различни бази данни.





Със Scopus вашите потребители имат достъп до:

15 000 от на д 4000 международни издателя

над 1000

над 500

източниците на вашата институция

стотици милиони страници с научна информация

десетки милиони от пет патентни служби  

Scopus разполага с най-различни материали и активно набира 

съдържание от издатели по целия свят. Ние включваме 

и списания, които не са на английски език, при условие че 

заглавията им са. Освен това включваме само електронни 

източници, вкл. списания с безплатен достъп.



Със Scopus вашите потребители могат следните неща:

да стесняват резултатите от търсенето

да търсят най-актуалните неща в областта за търсене и да 

намират най-често цитираните статии и автори

да търсят правилния автор, като се прави разлика между автори 

със същото име или между подобни имена

с едно щракване имат достъп до пълните статии, като следват 

връзките към библиотечни източници

анализиране на цитати в статия или година

настройка на уведомявания за търсене и цитати и RSS емисии

да използват опции за потребителски профили за създаване на 

HTML емисии или брой цитати

Scopus подобрява изследователската производителност

Scopus улеснява тази производителност, като помага на 
потребителите да намерят статиите на даден автор, да 
проследят цитатите му и да анализират тяхното въздействие 
с помощта на h индекса на Scopus.

Идентификатор на автори в Scopus

Идентификаторът на автори в Scopus улеснява потребителите 

да търсят автори. Те могат да проверяват в авторски публикации, 

цитати и съвместни произведения в едно централизирано 

място, където е включено и въздействието им по отношение 

на патентите!

За разлика от други бази данни Scopus използва името на автора 

и допълнителни данни, свързани с авторските статии като база, 

хронология на публикациите, заглавие на източника, област 

и съавтори с цел постигането на по-голямо ниво на точност.  

Използването на идентификатора на автори в Scopus 

е изключително просто. При провеждане на търсене на автор, 

на потребителите се предоставя групиран списък с резултати, 

включващ имената във всичките има варианти. Когато има 

две или повече статии от един автор, се създава страница за 

автора, в която е дадена повече информация за него.



Инструмент за проследяване на цитати в Scopus

Инструментът за проследяване на цитати в Scopus позволява на 

потребителите да търсят, проверяват и проследяват новите неща 

във вашия регион, както и да виждат какви са тенденциите за 

изследвания от конкретна година или група години. От прегледа 

на цитати те могат с едно щракване да получат достъп до пълните 

статии или до авторите, за които искат да научат повече.

h индекс на Scopus

h индексът (индекс с най-популярните цитати) е разработен 

от професор Дж. Хърш от Университета в Калифорния, 

Сан Диего с цел квалифицирането на въздействието и обема 

на изследователската дейност на дадено лице. 

Scopus е оптималното решение за анализ на ниво автор поради 

обхвата на съдържанието си и броя на включените в базата 

данни автори. Анализът на авторите с помощта на h индекса на 

Scopus представлява съвременен метод, който включва всички 

авторски статии, публикувани от 1996 г. досега, и ги анализира 

чрез идентификатора на автори в Scopus.  

h индексът на Scopus представлява опростен начин за 

подобряване на анализа на автори. h графиката за даден автор 

може да се прегледа, като се щракне върху иконата за h графика 

в инструмента за цитати в Scopus или в страницата с подробни 

данни за автора.



Със Scopus изследователите могат следните неща:

Да получат лесен достъп до пълните статии

Да проследят връзките към други автори и да видят как 

техните мнения върху дадена тема се различават от 

останалите

Да създадат графика за автор или група статии с помощта 

на h индекса за повече информация за състоянието си 

в областта

Да последват авторите в специфични институции чрез 

филиали

Да търсят и препращат към най-често цитираните статии 

и автори в съответната дисциплина и сродни области

Да намерят търсения от тях автор

Да проследят цитатите им, както и тези на техните колеги

Да намерят колеги и да анализират най-добрите лаборатории 

и институти в областта

Да знаят какво е актуално и да откриват области за 

изследване, които тепърва се забелязват

Да видят връзките в и между различните области за 

изследване

Да компилират стабилни приложения

Да открият тенденциите в изследователската дейност

Да търсят важни статии, на които не е обърнато 

достатъчно внимание

QuikBib

Функцията QuikBib позволява на потребителите лесно да 

създадат библиография, без да се налага ръчно да компилират 

списък с препратки.  



Аспиранти

Аспирантите имат нужда от достъп до цитирана литература, за да 

могат да пишат качествени дисертации и да напредват в своята 

научна област. Scopus предоставя целенасочени резултати от 

търсенето и насочва учащите към най-подходящите и уместни 

статии със съответните цитати.  

Изследователи с докторска степен

Тези специалисти трябва да създадат репутация и да публикуват 

само влиятелни и важни произведения. Scopus им предоставя 

данни с цитати и препоръчителни списъци със заглавия и автори, 

които са най-подходящи и с най-голям принос в съответната 

научна област.  

Редактори

Редакторите имат нужда да намерят рецензенти, автори и 

членове на редакторски колектив, за да оценят качеството на 

свое или конкурентно списание. Едно бързо търсене в Scopus 

веднага ще намери съответните специалисти, които редакторите 

търсят. h индексът и инструментът за проследяване на цитати 

им помага по-лесно да анализират производителността на 

изследователите и меродавността на списанията.  

Факултет  

Факултетите се нуждаят от инструменти за оценка на 

производителността за промоции и приложения за собственост. 

h индексът на Scopus и инструментът за проследяване на цитати 

им помага по-лесно да анализират производителността на 

изследователите.  

Със Scopus ръководителите и администраторите могат 
следните неща:

Да увеличат производителността на 

научноизследователската дейност

Да приоритизират разпределението на ресурсите според 

отделите и специалностите

Да вземат обективни решения за собственост и повишението 

на служителите

Да рекламират института за финансиране и набиране на 

студенти на работа

Да създават отчети за важни акционери

Да правят сравнения между различните отдели



Със Scopus можете следните неща:

Да намерите най-цитираните автори и публикации, за да 

анализирате производителността на институцията и да 

улесните управлението на колекциите.

Да подобрите ползуваемостта, като направите 

библиотечните ресурси по-достъпни

Да персонализирате връзките и ги свържете с други ресурси 

като например OPAC

Да активирате връзки от Scopus към OPAC и други бази 

данни, за които сте абонирани

Да персонализирате настройките на вашия институт

Да използвате инструменти за реклама на отдели/автори 

във вашия институт

Много библиотеки отчитат значително увеличение в употребата 

на пълен текст след създаването на връзки към Scopus, 

увеличавайки възвръщаемостта на инвестициите.

Поддръжка и съвети за Scopus 

Scopus е лесна за персонализиране и интегриране с други 

библиотечни източници. Можете да активирате връзките към цели 

текстове и други услуги от Scopus, като средство за безплатно 

или външно търсене или към други бази данни. Scopus също така 

поддържа търсене с външни търсачки.  

Административният инструмент е бърза уеб услуга, която 
може да се използва за следното:

Създаване на групи IP адреси на вашия институт с цел 

следене на специфичната употреба по отдел

Настройка на отдалечен достъп

Настройка на връзки към цели текстове или други 

библиотечни ресурси и услуги за предоставяне на документи

Персонализиране на потребителския интерфейс 

с вашето лого

Достъп до собствените ви отчети за употреба.

Scopus предлага следната поддръжка:

Онлайн контекстна помощ и инструкции

Семинари за обучение

Потребителски ръководства, брошури и списъци с факти 

на много езици 

Новинарски съобщения за нови издания

Тримесечен бюлетин със статии и съвети за потребителя

Специален отдел за поддръжка на клиенти, вкл. чат 

в реално време



–

–

„Открих статии в Scopus, 
които не успях да открия 
в други бази данни“.
Гер Спикман

Department for Selection and Content Management,

Wageningen University,

The Netherlands



Северна и Централна Америка:

Регионален офис на Elsevier за продажби 

Customer Support Department

P.O. Box 945

Ню Йорк, NY 10159-0945 САЩ

Тел: +1 888 615 4500 

(+1 212 462 1978, ако звъните от 

извън САЩ и Канада)

Тел: +1 888 437 4636

Факс: +1 212 462 1974  

usinfo@scopus.com

Южна Америка:

Регионален офис на Elsevier за продажби

Customer Support Department

Рио Де Жанейро-RJ 20050-006 Бразилия

Тел: +55 21 3970 9300

Факс: +55 21 2507 1991

brinfo@scopus.com

Европа, Близкият изток и Африка:

Регионален офис на Elsevier за продажби

Customer Support Department

P.O. Box 211

1000 AE Амстердам Холандия

Тел: +31 20 485 3767

Факс: +31 20 485 3432

nlinfo@scopus.com

Япония:

Регионален офис на Elsevier за продажби

Customer Support Department

1-9-15 Higashi-Azabu

Minato-ku

Токио 106-0044 Япония

Тел: +81 3 5561 5034

Факс: +81 3 5561 5047

jpinfo@scopus.com

Тихоокеанска Азия и Австралия:

Регионален офис на Elsevier за продажби

Customer Support Department

3 Killiney Road #08-01

Winsland House 1

Сингапур 239519

Тел: +65 6 349 0222

Факс: +65 6 733 1050

sginfo@scopus.com

Информационен сайт на Scopus
Информационният сайт info.scopus.com включва списъци за включеното съдържание, актуализации на 

продукти, често задавани въпроси, преки URL адреси към различните части на Scopus и инструкции за 

персонализиране на Scopus.  

Сайт за интегриране на Scopus
Сайтът integration.scopus.com е предназначен за институти и библиотеки, които искат да използват 

възможностите за интегриране, които Scopus предлага. Сайтът описва как се настройват цитати, 

външни търсения, откриване на връзки, открити URL адреси и RSS и HTML емисии.  
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