
 

SCOPUS – наукометрична база 
(връзка от сайта на ИУ-Варна->Библиотека->Електронни ресурси->Абонирани 

електронни бази->Наукометрични) 

 
Търсене на документи 
по заглавие, ключови думи, автори, организация и  
други признаци. 
При търсене на  определено заглавие или израз е по-
добре да се поставят в кавички. 
Ако се изберат конкретни полета, в които да се търси – 
заглавие на документа, ключови думи и пр. ще се 
получат по-малко и по точни резултати, отколкото при 
търсене във всички полета. 

 

Резултатен лист 
и възможности за прецизиране/стесняване на 
резултатите 
- по вид достъп, 
- по година на издаване, 
- по име на автор, 
- по предметна област, вид на документа, език и т.н. 
Информацията в документите от резултата е подредена 
по заглавие, автори, година на издаване, източник и 
цитиране и може да се сортира по тези признаци. 
Могат да се маркират избраните документи и да се 
запомнят, изпращат и пр. 



 

Търсене по автори 
Избира се търсене по автори. 
В отделни полета се изписват фамилия и името или само 
първата буква от името на автора.  
Под всяко поле има пример за правилното изписване. 
Може да се посочи и организацията, от която е 
съответния автор. 

 

Резултатен лист и възможни действия 
 
При твърде голям брой резултати, може да се 
ограничава по: 
- заглавие на източника (списание, сборник), 
- организация, 
- град, 
- държава. 
В резултата се показват различните варианти на името 
на автора, брой документи в базата, h-индекс, град, 
държава. 
Цифрата на брой документи е активна връзка и води 
към списъка с публикации на съответния автор и тяхните 
цитирания. 



 

Търсене по институция/организация 
 
Избира се търсене по институция. 
Изписва се името на институцията/организацията. За 
улеснение на потребителите, при изписването се 
показват варианти с подобни имена, които при 
съвпадение с търсенето, могат да се изберат. 

 

Резултати и анализ 
 
В резултата се показват всички варианти на името на 
организацията, които са отчетени (включени). 
Информация за организацията – адрес, държава, 
идентификационен номер. Брой документи 
(публикации) и брой регистрирани автори. Цифрите са 
активни връзки и показват списъци с документи на 
организацията и техните цитирания, а също и списъци с 
авторите, брой публикации и техните h-индекси. 
Има статистика за публикациите на организацията по 
области на знанието и по източници. 



 

Търсене на списания, подходящи за публикуване 
 
- по определени области, с доста прецизна разбивка; 
- по заглавие на списанието, 
- по издател, 
- по ISSN. 
 
Резултатен лист 
 
Показва източници в избраната предметна област. 
Списания, сборници от конференции, продължаващи 
издания/серии книги, търговски публикации. 
Има възможност да се разгледа сайта на всяко списание 
или сборник от конференции, както и изискванията за 
публикуване в тях. 

 

Резултатен лист  
 
Възможност за прецизиране/стесняване на търсенето 
- по видове публикации, 
- само издания с отворен достъп, 
- според брой документи или цитирания в базата през 
последните 3 години, 
- според периодичността на издаване – колко броя 
годишно. 
Възможност за сортиране по: 
- показатели за цитируемост, 
- брой публикувани документи, 
- брой цитирани документи. 
По-голям шанс за успех има в издания с отворен достъп, 
и със средни и по-ниски показатели за цитируемост. 

 



ВАЖНО за показване на публикациите при търсене в базите по името на ИУ-Варна и 
имената на авторите! 
 При изпращане на ръкопис за публикуване – транслитерацията на името на автора трябва да е 

коректно изписана, както е по лична карта или както е прието, а не всеки път в различен вариант; 
 Да се изписва точно името на университета – University of Economics – Varna или Varna University of 

Economics; 
 Областите на знание, определени за списанието и за публикацията да съвпадат с тези на университета; 
 При регистрация на авторите в базите също трябва да се внимава за точното изписване на имената на 

автора и университета, както и описването на областите на знание. 
 

 
Някои заглавия на списания, в SCOPUS, подходящи за публикуване: 

 
Economics and Sociology 

• Scopus coverage years:from 2008 to 2018 
• Publisher:Centre of Sociological Research (University of Szczecin (Poland) 
• ISSN:2071-789XE-ISSN:2306-3459 
• Subject area: Economics, Econometrics and Finance: General Economics, Econometrics and FinanceSocial Sciences: Sociology and 

Political Science 
 
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration 

• Scopus coverage years:from 2014 to 2018 
• Publisher:University of Pardubice 
• ISSN:1211-555XE-ISSN:1804-8048 
• Subject area: Economics, Econometrics and Finance: General Economics, Econometrics and FinanceBusiness, Management and 

Accounting: General Business, Management and Accounting 
 
TEM Journal 

• Scopus coverage years:from 2017 to Present  
• Publisher:UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science (Novi Pazar, Serbia) 
• ISSN:2217-8309E-ISSN:2217-8333 
• Subject area: Social Sciences: EducationComputer Science: Computer Science (miscellaneous)Business, Management and 

Accounting: Strategy and Management 
 



International Journal of e-Business Research 
• Scopus coverage years:from 2005 to Present 
• Publisher: IGI Global Publishing 
• ISSN:1548-1131E-ISSN:1548-114X 
• Subject area: Business, Management and Accounting: Management Information SystemsComputer Science: Computer Science 

Applications 
 
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  

• Scopus coverage years:from 2013 to Present  
• Publisher:PC Technology Center (Kharkov) 
• ISSN:1729-3774E-ISSN:1729-4061 
• Subject area: Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering Engineering: Mechanical Engineering Energy: Energy 

Engineering and Power Technology Engineering: Electrical and Electronic EngineeringMathematics: Applied Mathematics 
Business, Management and Accounting: Management of Technology and Innovation Engineering: Control and Systems 
Engineering Computer Science: Computer Science Applications 

 
Journal of Applied Economic Sciences 

• Scopus coverage years:from 2009 to 2018(coverage discontinued in Scopus)  
• Publisher:ASERS Publishing (Craiova) 
• ISSN:1843-6110 
• Subject area: Economics, Econometrics and Finance: General Economics, Econometrics and Finance Business, Management and 

Accounting: General Business, Management and Accounting 
 
European Journal of Comparative Economics 

• Scopus coverage years:from 2017 to 2018 
• Publisher:University Carlo Cattaneo 
• ISSN:1824-2979 
• Subject area: Economics, Econometrics and Finance: Economics and Econometrics 

 
Croatian Operational Research Review 

• Scopus coverage years:from 2017 to 2018 
• Publisher:Croatian Operational Research Society 
• ISSN:1848-0225E-ISSN:1848-9931 
• Subject area: Economics, Econometrics and Finance: Economics and EconometricsMathematics: Statistics and ProbabilityDecision 

Sciences: Statistics, Probability and Uncertainty 


	Economics and Sociology
	Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration
	TEM Journal
	International Journal of e-Business Research
	Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
	Journal of Applied Economic Sciences
	European Journal of Comparative Economics
	Croatian Operational Research Review

