
ДО 
ДЕКАНИТЕ НА ФАКУЛТЕТИТЕ 
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИТЕ 

 
Уважаеми колеги, 
 
Информирам Ви, че от края на 2021 г. в електронната система за научноизследователска 

дейност „Авторите“ (https://authors.uni-sofia.bg) е въведена нова функционалност, благодарение 

на която публикациите, налични в Web of Science (WoS) се изтеглят автоматично. 

Актуализацията на записите от WoS в „Авторите“ се прави всяка седмица. Благодарение на това 

подобрение, считано от 2022 година, преподавателите и изследователите не е необходимо да 

вписват в „Авторите“ публикациите си, индексирани в WoS. За да се появяват коректно във 

визитката на конкретен колега изтеглените от WoS в „Авторите“ записи, колегата следва да е 

описал в списъка на имената в „Авторите“, под които публикува, коректно тези от WoS. В 

допълнение, тъй като информацията от системата „Авторите“ се използва за изготвянето на 

годишните отчети, които Университетът подава ежегодно на Министерство на науката и 

образованието, е необходимо добавяне на искана от тях допълнителна информация. Затова към 

автоматично изтеглените от WoS записи се налага колегите да допълнят данни, които не са 

налични в WoS. 

За записите, въведени ръчно до 2021 година включително, е възможно да се е получило 

дублиране в следните два случая: 

 при разминаване на данните на въведения отнапред запис с тези, изтеглени от WoS; 

 когато за запис, изтеглен от WoS, имената на авторите на публикацията, не 

фигурират в списъка в системата „Авторите“ на имената, под които публикуват. 

При наличие на дублирани записи, препоръчително е да бъдат отстранени описаните по-

горе проблеми и едва тогава да бъде изтрит изтегленият запис. В случай, че той бъде изтрит без 

да бъдат предприети действия по премахване на проблема, при следващо изтегляне отново ще се 

получи дублиране. 

Моля да разпространите информацията сред академичната общност в ръководеното от Вас 

звено.  

 

ПРОФ. ДФЗН НИКОЛАЙ ВИТАНОВ ПРОФ. Д-Р ЕЛИЗА СТЕФАНОВА 
ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР 
ПО НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА  ПО ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 
И НАУЧНА ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ И АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ 
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