
SCOPUS (http://www.scopus.com) 

 

За какво се използва най-често SCOPUS? 

SCOPUS е база данни на информационната компания Elsevier, съдържаща реферати и библиографски 

списъци от над 20000 списания (2600 от тях със свободен достъп). Тя осигурява широко 

интердисциплинарно покритие. Над 6800 са заглавията в областта на медицинските науки.  

Базата данни дава възможност за няколко вида търсене: 

1. Основно търсене (Document Search) – в полето за търсене се изписва ключовата дума. Съществува 

възможност за добавяне на полета за търсене, които могат да бъдат свързани помежду си с логическите 

оператори И/ИЛИ (AND/OR). В падащото меню отдясно на полето за търсене се избира Article Title, 

Abstract, Keywords. Възможностите за стесняване на резултатите са: по времеви обхват на справката 

(Date Range), по тип на документите (Document Type), по област на знанието (Subject Areas).  

 

Преглед на резултатите 

Scopus представя резултатите от: 

- реферирани научни списания 

- резултати от Интернет 

- патенти – резултати от патентни служби 

Резултатите от търсенето се показват в списъчен вид, което позволява да се разглеждат лесно и да се 

подреждат според: година на публикуване, релевантност, автор(и), заглавие на източника и брой на 

цитиранията. 

 

 

Стесняване на търсенето 

Със Scopus може да се започне основно търсене, което лесно да се стесни чрез Refine Results в процеса 

на работа до определен брой резултати. Това става с бутоните Limit to(стесняване до) или Exclude 

(изключване на) за конкретни резултети според следните категории:  
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 Име на автора 

 Област, в която е публикацията 

 Тип на документа 

 Заглавие на източника 

 Ключови думи 

 Научна институция 

 Държава 

 Език и др. 

Функцията Search within results (Търсене в резултатите) позволява добавянето на още думи към 

заявката за търсене с цел стесняване първоначалното търсене.  

За всеки резултат може (след като се посочи с мишката) да се: 

 Посети сайта на издателя (View at publisher) и/или да се разгледа/изтегли като пълен текст  

 Разгледа резюмето веднага в страницата с резултатите (Show Abstract) 

 Разгледат сродни документи (Related Documents) 

За допълнителен анализ или справка можете да използвате бутоните за: 

 Експортиране на информацията (Export), като от падащото меню можете да изберете различни 

опции за формат и вид информация. 

  Преглед на цитиранията за маркираните статии (View citation overview) 

 Други функции от падащото меню (More) като печат (Print), създаване на библиографски 

списък, разглеждане на списъка с цитирана литература (View References) и пр.   
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Подробен преглед на резултатите – след избиране на определена статия.  

Подробната информация за всяка статия съдържа резюме, авторски ключови думи, библиографски 

списък, информация и статистика за цитирания, сродни документи и др. Най-новите цитати се 

показват отдясно в страницата.   

При кликване на името на автора, получаваме подробна информация за автора и всички статии. 

 

2. Търсене по автор (Author search) 

 

библиография 

 

сродни документи 

информация за цитирания 

ключови думи 

резюме 

 

статистика за цитирания 



Резултатите се извеждат отново в списъчен вид, откъдето могат да се разгледат резултатите, при 

дублиране на имена да се подбере конкретния автор, да се разгледат цитиранията по години, да се 

създаде библиографски списък на цитиранията.  

 

Цитирания по години за даден автор: 

 



За да се възползвате от персонализираните функции на Scopus, трябва да си регистрирате потребителско 

име и парола, като настроите личен профил в Scopus. Можете да си настроите профил посредством 

бутона Register в горния десен ъгъл на страницата в Scopus.  

В профила си можете да управлявате: 

- Записаните търсения 

- Уведомяванията за търсене и тези за цитати 

- Записания списък 

- Групираните автори 

- Настройките на личния профил и Scopus 

- Паролата 

Уведомявания и емисии 

Можете да запишете търсенето си или да зададете уведомяване за търсене, за да бъдете известявани 

всеки ден, всяка седмица или всеки месец за новите резултати от вашето търсене. Тези резултати се 

изпращат направо в електронната ви кутия.  

Можете да зададете Document Citation Alert (Уведомяване за цитат в документ) за статия от прегледа с 

резултати или от страницата със записи. Ще получавате преглед с последните читати всеки ден, всяка 

седмица или всеки месец в кутията си. Можете също да изберете специфични резултати и да ги 

запишете в My list (Моят списък) за бъдеща употреба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


