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Резюме: Съществуват множество показа-

тели за измерване значимостта на науч-

ните публикации. Сред тях най-голяма те-

жест има импакт факторът. Той е мярка 

за цитиранията на научни периодични из-

дания. Изчислява се от 1960 г. от Ins tute 

for Scien fi c Informa on (ISI) за периодични-

те издания на английски език. Напоследък и 

други организации в света също започнаха 

да изчисляват импакт фактор на научни 

издания на други езици освен английски. В 

България импакт фактор на научни издания 

на български език не се изчислява. Другите 

съвременни показатели за измерване значи-

мостта на публикациите са „Публикацион-

на ефективност” и „Показател на Хирш” 

(Hirsch Number).

Ключови думи: цитирания, научни изда-

ния, импакт фактор, показател на Хирш, 

публикационна ефективност.

JEL: Z19.

Импакт фактор на периодични 
издания

В
се по-често в научната област се 

говори за публиվն ване на статии 

в издания с импакт фактор. Това 

е сравнително ново понятие, което все 

по-настоятелно си пробива път сред ав-

торите на научни публикации. Национални-

ят център за информация и доվն ментация 

(НЦИД) в България препоръчва на авторите 

на научни публикации списък от издания1. 

Малка част от тези издания имат импакт 

фактор. Как се изчислява той и на какви 

условия трябва да отговаря изданието, за 

да бъде наблюдавано, т.е. индексирано в 

базата данни на списанията, за които се 

изчислява импакт фактор? 

Импакт фактор (impact factor – фактор на 

влиянието) (IF) е мярка за цитиранията на 

научни периодични издания.

Импакт факторът се дефинира като:

IFY = A/B,

 дето:

Y е зададената година, 

А – броят на цитиранията на статиите от 

дадено списание за две години, предхождащи 

годината Y, 

1 h p://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=8 
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В – броят на публикуваните в списанието 

статии през двете предхождащи години. 

Например импакт факторът за 2005 го-

дина за списание X се изчислява по следния 

начин:

А = брой на цитиранията през 2005 година 

на статии, публиվն вани в списание X през 

2003-2004 година. Цитиранията се броят 

само в индексираните списания. Индексира-

ни са тези списания, които предварително 

са включени в наблюдаван списък.

В = брой на публиվն ваните статии в списа-

ние X през 2003-2004 година. В бройката не 

се включват редакторските статии.

Импакт факторът на списание Х за 2005 го-

дина е IF = A/B

Трябва да се отбележи че:

за изчисляване на импакт фактора са • 

нужни данни от тригодишен период (2003 г., 

2004 г. и 2005 г.);

импакт факторът за 2005 г. се изчисля-• 

ва през 2006 г., за да могат да се отчетат 

всички цитирания през 2005 година.

При създаването на ново научно списание 

импакт фактор може да се изчисли едва 

след 4 години.

Има ли значение импакт 
факторът при получаване 
на научни степени и звания?

В Закона за научните степени и звания 

(НСЗ) в сила от 4.07.2000 г. няма изрич-

но изискване публикациите да са в списания с 

импакт фактор. 

Закон за научните степени и звания2: „Чл. 11. 

(изм. – ДВ, бр. 112 от 1995 г.) Научното зва-

ние „доцент” се дава на лица с научна сте-

пен, които освен труда, въз основа на кой-

то са получили научната степен „доктор”, 

имат и други отпечатани научни изследва-

ния или оригинални творчески постижения 

на високо научно равнище, при осигурен 

минимум педагогическа дейност, определен 

с правилник”.

Няма изрично изискване за „импакт фактор” 

и в Правилника за приложение на ЗНСЗ3: „9.1. 

Кандидатите за получаване на научните зва-

ния „доцент” и „старши научен сътрудник 

II степен” трябва да представят и допъл-

нително отпечатани научноизследователски 

трудове или материали за внедрени ори-

гинални теоретически научни постижения 

(описания, чертежи, схеми и др.) на високо 

научно равнище, които не са част от ди-

сертационен или хабилитационен труд”.

Терминът „импакт фактор” се появява в 

един от проектите за нов Закон за научни-

те степени и звания от 23.04.2003 г.4 Но до-

сега в Народното събрание не е обсъждан и 

приет нов закон за НСЗ.

Засега няма законово изискване автори-

те на научни публикации да публиվն ват в 

издания с импакт фактор, за да получат 

научна степен или звание. Въпреки това 

този въпрос се дисվն тира доста често на-

последък, тъй като импакт факторът е 

един от начините да се прецени дали от-

печатаните научни изследвания са „на ви-

соко научно равнище”. 

2 h p://vak.acad.bg/zakon&prawilnik_zakon2.htm
3 h p://phd-center.bvu-bg.eu/index.php?Cmd=prav
4 h p://www1.parliament.bg/archive/kon/Zakoni/zakonpr_st.htm
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Импакт фактор, изчисляван 
от Journal Citation Reports

Импакт фактор се изчислява годиш-

но от организацията Institute for 

Scientific Information (ISI), създадена през 

1960, която от 1992 е собственост на 

Thomson Scientfic 5 и се нарича Thomson ISI. 

Данните се публикуват в Journal Citation 

Reports. 

JCR публиվն ва данни за приблизително 9000 

научни списания от природните и մխ мани-

тарните науки, издавани в 60 държави. В 

таблица 1 е даден списък на тези индекси-

рани издания. Останалите извън този списък 

научни издания не се наблюдават и за тях не 

се изчислява импакт фактор.

Таблица 1. Списания, обхванати в базата данни 

на Томсъновия институт през 2006 г., с разделе-

ние по региони, разделно за печатни списания и 

онлайн списания с отворен достъп (OA списания)

Регион

Брой на 

печатните 

списания

Брой на 

ОА спи-

сания

Азия – Пасифик 530 79

Източна Европа 282 19

Среден Изток /Африка 57 5

Северна Америка 3910 58

Южна/Централна 

Америка
78 33

Западна Европа 3961 45

Цялата база обхваща: 8818 239

Източник: Journal Citation Reports. 

JCR Web е версия на Journal Cita on Reports, 

достъпна в интернeт срещу абонаментна 

такса. 

От 2005 година за университетите и биб-

лиотеките се предлага продуктът ISI Web 

of Knowledge, който дава лесен и удобен 

достъп до JCR Web, заедно с допълнителна 

аналитична информация – също срещу абона-

ментна такса.

В България формални справки за импакт фак-

тор на периодични издания прави Национал-

ния център за информация и доվն ментация.

Справките за цитирания на публика-

циите на български учени, изследователи, 

докторанти, преподаватели и други се из-

вършват в базите данни „Science Cita on 

Index” или „CAplus” на информационния цен-

тър STN Interna onal. За да бъде направе-

на справката, е необходимо авторите да 

предоставят точен библиографски списък 

на публикациите си.

Справките за импакт фактор на спи-

сания се правят в таблиците на „Journal 

Cita on Reports” в офлайн режим. Цените са 

следните:

Справка за наличие на цитати (1 име на • 

автор/1 публикация) – 1,00 лв.

Справка за импакт фактор на списание (1 • 

заглавие на списание /1 година) – 0,50 лв.

Journal Cita on Reports публиվն ва данни за 

приблизително 9000 научни списания от при-

родните и մխ манитарни науки, издавани в 60 

държави.

Списъ т на списанията, обхванати от база-

та данни на Томсъновия институт за научна 

информация (Thomson ISI) и респективно ин-

дескирани в Journal Cita on Reports (JCR), се 

нарича Master journal list и е свободно дос-

тъпен в интернет6. 

5 h p://scien fi c.thomson.com/
6 h p://scien fi c.thomson.com/mjl/
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Издателят на дадено научно списание може 

да го заяви за оценка за импакт фактор, 

като изпрати на Томсъновия институт:

регистрационни данни за списанието;• 

три последни броя – за печатните спи-• 

сания, или

интернет адрес – за онлайн списанията с • 

отворен достъп.

Включването на списания в списъка на Том-

съновия институт се извършва по правила 

за селекция, публиվն вани в интернет7. По-

сочени са четири ръководни принципа при 

селекцията.

Първият принцип при селекцията на Томсъ-

новия институт е т.нар. Закон на Брад-

форд. (Bradford’s Law – през 30-те години 

на миналия век Брадфорд изследва 1000 спи-

сания и установява, че много голяма част от 

цитираните научни статии са публиվն вани в 

относително малък процент от всички спи-

сания. Не е предмет на настоящата статия 

да коментира тази пропорция... През 1930 г. 

броят на научните издания не може да се 

сравни с днешния океан от научна литерату-

ра, достъпна чрез интернет. Обхванатите 

понастоящем от базата данни около 9000 

периодични издания представляват само 

една малка част от всички научни издания. 

А едно от най-четените и най-цитираните 

издания в света – Science, изобщо не влиза в 

тази база.

Томсъновият институт не си поставя зада-

ча да обхване всички научни списания. Целта 

му е да селектира само онези списания, кои-

то са по-често цитирани.

Всяка година редакторите на Томсъновия 

институт разглеждат заявките на около 

2000 списания и от тях включват в списъка 

приблизително 10 %. Списанията от теվն -

щия списък също се оценяват всяка година 

и част от тях се изключват от списъка за 

изчисляване на фактора на влияние.

Вторият принцип при селекцията на Томсъ-

новия институт е използването на ан-

глийски език. В правилата е записано7: 

„Английският език е универсалният език на 

науката в настоящия момент от истори-

ята. Ето защо Томпсъновият институт се 

фоվն сира върմխ  списания с пълен текст на 

английски, и най-малкото с библиографична 

информация на английски език”. Статиите 

трябва задължително да имат заглавие, ре-

зюме и ключови думи на английски език.

Третият принцип при селекцията е, че се 

включват само реферирани списания, 

т.е. списания, в които статиите се разглеж-

дат от редакционна колегия. Предимство се 

дава на списания с многонационален състав 

на редакционните колегии и многонациона-

лен авторски състав.

Четвъртият принцип е списанията да са оф-

ормени според международно възприетите 

(неформални) редакторски стандарти и 

да се спазва декларираната периодичност на 

изданието. 

Недостатъци на Journal Citation 
Reports

От таблица 1 се вижда, че обхватът на 

JCR е сравнително голям. Лесно може да 

се забележи също така обаче, че той е силно 

деформиран в две посоки:

Включени са списания предимно на англий-1. 

ски език и респективно не са включени много 

от списанията, излизащи на други езици.

7 h p://scien fi c.thomson.com/free/essays/selec onofmaterial/journalselec on/
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Включени са предимно списания, издавани в 2. 

развитите страни, и респективно не се вклю-

чени много от списанията, издавани в по-сла-

бо развиващите се страни. Списания от много 

държави въобще не са представени. 

Това пречи на Томсъновия институт да из-

пълнява пълноценно ролята на международна 

институция, обслужваща цялата научната 

общност във всички държави и всички отра-

сли на науката.

Тезата, че „английският език е универсални-

ят език на науката”, изобщо не намира до-

бър прием в много държави. 

В противодействие на работата на Томсъ-

новия институт се създават организации, 

които правят статистика на цитирани-

ята, включително импакт фактор за науч-

ната литература, написана на други езици 

освен английски.

Испаноезичните държави са създали своя ор-

ганизация за изчисляване на импакт фактор 

за списания в областта на социалните на-

уки – INCISO: Cita on Index in Social Science 

Spanish Journals8. Други общности (например 

онлайн архивите) също са създали свои орга-

низации за изчисляване на импакт фактор на 

научните издания.

В България обаче няма организация, която 

да изчислява импакт фактор на научни-

те издания на български език.

Вторият съществен недостатък на JCR 

е, че не обхваща най-динамично развиваща 

се област на научните публикации през по-

следните десет години – международните 

архиви с отворен достъп. Създават се орга-

низации за регистриране и статистическа 

оценка на цитиранията на научните публи-

кации въз основа на метаданните от архи-

вите с отворен достъп. Такива са следните 

две организации, които работят с мета-

данни от двата най-големи онлайн архива с 

отворен достъп:

Citebase•  изготвя индекс на цитиранията 

въз основа на метаданни от arXiv – архив с от-

ворен достъп за публикации в областта на фи-

зиката, математиката и природните науки.

CitEc • (Cita ons in Economics) изготвя ин-

декс на цитиранията въз основа на метадан-

ни от RePEc (Research Papers in Economics), 

архив с отворен достъп за публикации в об-

ластта на икономиката.

CitEc – индекс на цитиранията в областта 

на икономиката9 е организация, която из-

готвя цитиранията за доվն ментите, раз-

пространявани от цифровата библиотека 

RePEc (Research Papers in Economics). RePEc 

обхваща голям брой електронни публикации 

(по данни за 2006), 530 000 статии в над 

2100 списания.

Издания на катедра 
„Информатика” в RеPEс

През 2005 година в УНСС  м фаվն лтет 

„Управление и информатика” от ав-

торката на статията беше създаден архив 

с отворен достъп, асоцииран член на REPEC 

[1]. Това е първият и единствен засега архив 

с отворен достъп в България, който е асоци-

иран член на REPEC.

 Архивът е регистриран с наименование на 

английски: Department of Management and 

Informa cs, Universi  of Na onal and World 

Economy и обозначение repec:nwe

8 h p://openlib.org/home/krichel/papers/lille.doc
9 h p://citec.repec.org/
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Катедра „Информатика” поддържа две се-

рийни издания в RеPEс.

Първото:

Наименование: Department of Informa cs / 

Working papers.

Означение: repec:nwe:wpaper. 

Тематичен обхват: публикации в областта 

на информатиката. 

Периодичност: нерегуляна.

Автори: Публиվն ват се предимно матери-

али на преподаватели от катедpа „Бизнес 

информатика” и студенти от специалност 

„Бизнес информатика” , както и доклади от 

конференции, организирани от катедрата.

Второто:

Наименование: Management, Informa on 

and Marke ng aspects of the economical 

Development of Balkan Countries.

Означение: repec:nwe:confer.

Периодичност: годишно издание.

Тематичен обхват: публикации в различни 

областта на икономическата наука. 

Автори: Публиվն ват се предимно материали 

на преподаватели от фаվն лтет „Информа-

тика и управление”, както и доклади от кон-

ференции, организирани от фаվն лтета.

Тези серийни издания не се използват пълно-

ценно от авторите на научни публикации в 

УНСС, тъй като все още цифровата библио-

тека RePEc не е много популярна. Но издания-

та в нея се индексират и за тях се изчислява 

импакт фактор, ако отговарят на условие-

то за периодичност и реферируемост. Няма 

изискване целите статии да са на английски 

език, но заглавието, резюмето и ключовите 

думи трябва да са на английски.

Други съвременни показатели 
за измерване значимостта на 
публикациите

Традиционно значимостта на публика-

циите на даден автор се отчита чрез 

справка за цитиранията на публикациите на 

автора, т.е. списък от публикациите с посо-

чен брой на цитиранията.

За оценка на значимостта на публикациите на 

авторите да се използва показателят „Пуб-

ликационна ефективност”. Публикационната 

ефективност се дефинира като е =M.Q,

 дето:

M е общият брой на публикациите на даден 

автор,

Q – броят на техните цитирания. 

Например, ако авторът има 50 публикации 

и 10 цитата, той има публикационна ефек-

тивност 500 (50 х10 = 500).

През 2005 година физи т Джордж Хирш 

(Jorge Hirschе) предложи още един показа-

тел H Index или Hirsch Number10. Чрез този 

индекс се изчислява броят на цитиранията 

на определена съвվն пност от публикации 

на даден автор от други учени. Определя 

се група от статии и за тази група се из-

числява колко често се цитира от другите 

10 h p://www.epidemiologic.org/2006/12/h-index-calculator-of-scien st-impact.html
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учени. Ако даден автор има само единична 

статия, която често се цитира, той няма 

да бъде обхванат от този индекс. Стре-

ме т с това изчисление е да се отделят 

значимите в дадена научна област автори 

от тези, които просто публиվն ват.

Авторите на научни статии и книги на бъл-

гарски език трябва да започнат по-актив-

но да използват възможностите, които им 

предоставят международните научни он-

лайн архиви, за да популяризират идеите 

си. Това че дадено научно съобщение е пуб-

лиվն вано на български език, не трябва да го 

прави по-маловажно или по-незначително. 

Чрез използването на тези архиви могат 

да се повишат също така и другите фак-

тори, измерващи значимостта на публика-

циите на даден автор – публикационната 

ефективност и Hirsch Number.

В България би могло да се създаде организа-

ция, която да изчислява импакт фактор на 

научните издания на български език, както 

това са направили другите неанглийски го-

ворещи и пишещи научни общности. 
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