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(връзка от сайта на ИУ-Варна->Библиотека->Електронни ресурси->Абонирани 

електронни бази->Наукометрични) 
 
Търсене на документи (Основно търсене) 
Има възможност за избор на база и на времеви 
диапазон. 
Може да се избере признак за търсене - заглавие, 
ключови думи, автори, организация и други. 
При търсене на конкретно  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: 
- най-цитираното заглавие, 
- по вид достъп, 
- по година на издаване, 
- по име на автор, 
- по предметна област, вид на документа, език и т.н. 
Информацията в документите на резултата – заглавие, 
автори, година на издаване, източник и пр. В отделна 
колона е информацията за цитиранията.  
Списъкът може да се сортира по година на издаване, 
брой цитирания и други признаци. 
Могат да се маркират избраните документи и да се 
запомнят, изпращат и пр. 



 

Търсене по автори 
 
В отделни полета се изписват фамилия и името или до 4 
знака от името на автора.  
Може да се посочи и организацията, от която е 
съответния автор. 

 

Резултатен лист и възможни действия 
 
При голям брой резултати, може да се ограничава по: 
- документи с отворен достъп, 
- година на издаване, 
- категория (област на знание), 
- организация и др. 
 
Данните в резултата могат да се сортират по година на 
издаване, брой цитирания и пр. 



  

 

Търсене по организация/институция 
 
1. Избира се база InCite и търсене по организации 
2. При изписване на името в поле Име на организацията 
се показват близки имена, докато се изпише изцяло 
точното име, което се избира и появява в полето. 
В резултата се показват брой документи (публикации) на 
съответната организация, общ брой цитирания, процент 
на цитираните документи и пр. Цифрата за брой 
документи е активна връзка и показва списъка с 
публикации и техните цитирания.  
3. При кликване върху името на организацията и Покажи 
профил - показва статистика за публикациите на 
организацията по години, области на знанието, 
публикации в партньорства и пр. 



  

 

Търсене на списания, подходящи за публикуване 
1. Избира се база Journal Citation Reports  с възможности за 
търсене по: 
- заглавие на списание, за да се проверят данните за 
изданието, 
- по категории/области на знание – показва се списък с 
категории, подреден по брой списания в категорията. 
2.Списъкът може да се сортира по категории – азбучно 
подредени, по общ брой цитирания или по импакт фактор. 
3. Резултата може да се ограничи по различни признаци: 
- списания с отворен достъп, 
- по диапазон на импакт фактор на списанията, 
- по държави, регион и други. 
При кликване върху заглавието на списание от списъка се 
отваря профила на списанието в базата, с различни 
статистически данни за него. 

 

 



 
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 Web of Science, подходящи за публикуване: 
 
Baltic Journal of Economics 
ISSN: 1406-099X 
eISSN; 2334-4385 
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd 
2-4 Park Square, Milton Park, Abingdon Ox14 4rn, Oxon, England 

Categories: Economics 
 
Romanian Journal of Economic Forecasting 
ISSN: 1582-6163 
eISSN: 2537-6071 
Inst Economic Forecasting 
Casa Academiei, Calea 13 Septembrie Nr 13, Sector 5, Bucharest 050711, Romania 

Categories: Economics 
 
Transformations in Business & Economics 
ISSN: 1648-4460 
Vilnius Univ 
Universiteto St 3, Vilnius Lt-01513, Lithuania 

Categories: Business, Economics 
 
 



Journal of Business Economics and Management 
ISSN: 1611-1699 
eISSN: 2029-4433 
Vilnius Gediminas Tech Univ 
Sauletekio Al 11, Vilnius Lt-10223, Lithuania 

Categories: Business, Economics 
 
Technological and Economic Development of Economy 
ISSN: 2029-4913 
eISSN: 2029-4921 
Vilnius Gediminas Tech Univ 
Sauletekio Al 11, Vilnius Lt-10223, Lithuania 

Categories: Economics 
 
Argumenta Oeconomica 
ISSN: 1233-5835 
Wroclaw Univ Economics 
Komandorska 118-120, Worclaw 53-345, Poland 

Categories: Economics 
 
Economic Research-Ekonomska Istrazivanja 
ISSN: 1331-677X 
eISSN: 1848-9664 
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd 
2-4 Park Square, Milton Park, Abingdon Ox14 4rn, Oxon, England 
Croatia 

Categories: Economics 
 

International Journal of Strategic Property Management 
ISSN: 1648-715X 
eISSN: 1648-9179 
Vilnius Gediminas Tech Univ 
Sauletekio Al 11, Vilnius Lt-10223, Lithuania 

Categories: Management 
 

http://jcr.clarivate.com/JCRJournalHomeAction.action?pg=JRNLHOME&country=CROATIA

