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Анотация на учебната дисциплина: 

Учебната дисциплина е иновативна и е резултат от изпълнението на проекта „Мениджмънт на научните 
публикации: индексиране, анотиране, рефериране и дисперсия на метаданни = Scientific publications 
management: indexing, annotating, abstracting, and dispersing scientific metadata” по Фонд „Научни изследвания“ 
при Софийския университет „Св. Климент Охридски. Целта на курса е да предаде на обучаваните ключовия 
фактор на успеха на техните научните публикации – управлението на постпубликационната дейност. Задачите 
на обучението: 1) Да  постигне трайно повишаване на научната грамотност и дигитално-библиографската 
интелигентност на начинаещи изследователи и млади учени; 2) Да ги запознае с основанията за спазване на 
унифицираните изисквания за подготовка на ръкописи на нивото на реномираните международни научни 
издания; 3) Да подготви изследователите за работа с постпубликационен алгоритъм за управление на научната 
публикация; 4) Да ги въведе в методиката на „дружелюбния” интерфейс на научните трудове чрез т.нар. 
„паспорт на публикацията”, релевантен на критериите на академичните онлайн платформи за изследователи. 
Учебното съдържание е създадено върху методика за използване на световни платформи за академични 
изследвания и световни бази данни за научна информация (Web of Science и EndNote на Thomson Reuters, 
Scopus, Royal Society Open Science, Microsoft Academic, Mendeley Elsevier, Research Gate, Academia.edu, Google 
Scholar, ORCID, SSOAR, SSRN, ISNI, VIAF, OCLC, Figshare, Internet Archive, РИНЦ към Научная электронная 
библиотека eLIBRARY и др.). Екстраполира се в нов контекст и методиката за изследване на медийния 
резонанс на публикация, развита първоначално за книги в студията „Рефлексивна проекция на книгата: 
Медиалогичен модел за изследване на обратната връзка“ (2007). Тук е публикуван и методически инструмент – 
авторски алгоритъм за информационен мониторинг на обратната връзка с публикацията (изследване и 
управление на читателския резонанс), който се апробира в учебна среда от 2003 г. до днес. Прилага се и опита 
на лекторката като член на международните редакционни съвети на научните списания „Russian Journal of 
Sociology“ (издание на Academic Publishing House Researcher, Русия, ISSN 2410-9118, E-ISSN 2413-7545), 
„Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика“ (издание на ФЖМК при Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”, ISSN 1314-3794), „Медии и обществени комуникации” (стилов редактор; 
издание на Университета за национално и световно стопанство, ISSN 1313-9908). В двете български списания 
доц. д-р Милена Цветкова създава единен стил на библиографиране на източниците, уникалните за 
българските периодични издания „цитат формати” и осигурява индексирането на списанията в международни 
библиографски бази данни. И двете списания през 2012 г. получиха наградата „Златен плакет” на Съюза на 
българските журналисти. 

 

Предварителни изисквания: 

Познания по право, информационни технологии, интернет комуникации. Задължителна е компютърната 
грамотност. 

 

Очаквани резултати: 

Обучението ще има дълготраен ефект върху научната, образователната и публикационната практика в 
България: 

 Ще повиши трайно научната грамотност и дигитално-библиографската интелигентност на начинаещи 
изследователи и млади учени; 

 Ще ги мотивира за стриктно спазване на унифицираните изисквания за подготовка на ръкописи на 
нивото на реномираните международни научни издания;  

 Ще ги обучи в работата с постпубликационен алгоритъм за управление на научната публикация; 

 Ще разкрие иновативен ракурс към конвенционалната справочно-библиографска дейност чрез 
специализация в „информационно кураторство”;  

 Ще усвоят методиката на т.нар. „паспорт на публикацията”, релевантен на критериите на 
академичните онлайн платформи за изследователи; 

 Ще интензифицира видимостта, разпознаваемостта и партньорствата на българските учени с колегите 
им по света чрез ясно персонализирана и институционализирана научна библиография; 



 Ще подпомогне разширяването на референтното (цитатното) поле на българските учени;  

 Ще подпомогне научното съревноваване чрез съпоставяне с международните стандарти за 
разпространение и перманентен мониторинг на въздействието на научните публикации в конкретното 
научно поле и в интердисциплинарен контекст; 

Ще предостави реални перспективи за развитие на професионалната кариера на ново поколение млади 
изследователи, което ще бъде заинтригувано от новата професионална квалификация „научен мениджър”. 

  


