СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И
РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ
УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
№
1.

Организация/потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Предложение от Портала
за обществени
консултации

Бележки и предложения

Приети/
неприет
и

1. Ограничаване на изследователската
дейност.
Изборът на Web of Science ограничава
цели научни направления до
публикационна дейност в 1 или 2
издателски групи (съвпадение?)

неприет

2. Изборът на Web of Science обезсмисля
научните форуми като поле за обмяна на
опит и идеи

неприет

3. До момента никъде няма обоснован
аргумент за изборът на платформата Web
of Science като меродавна

неприет

Мотиви
Базата данни Web of Science включва над 30 млн. реферирани
статии във всички области на науката. През 2018 г. се създава и
модул за списания в областта на хуманитаристиката, които се
индексират с много по-малък набор от критерии за
индексиране. В този модул са налични над 35 бр. български
издания. Отчитайки обстоятелството, че се извършва сравнение
по показателите в тази база данни, не е налице предпоставка за
ощетяване на едни организации спрямо други. Показателят за
качество (индекс на въздействието на цитиранията в дадена
научна област) е друг елемент, който нормализира крайния
индекс и следи за качеството на продукцията за всяка научна
област. По принцип позволява сравнение не само в дадена
област, но и между областите.
Във всички въведени методики за мониторинг или атестация се
използва базата данни Web of Science. Това са Рейтинговата
система, Правилника за наблюдение и оценка на
научноизследователската дейност, осъществявана от висшите
училища и научните организации, както и на дейността на
фонд „Научни изследвания“ и Наредба за условията и реда за
оценката, планирането, разпределението и разходването на
средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата
на държавните висши училища научна или
художественотворческа дейност. До приемането на обща
политика, което се планира да се случи след 2020 г. всички
държави членки се използват тези бази данни.
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4. Докторантите ли ще плащат, за да
прочетат статиите в научните списания?

неприет

Учените имат възможност да четат статии, които са налични от
1995 до сега в 2000 списания от всички научни области
безплатно чрез националния абонамент за пълнотекстови
издания на Science Direct и на Elsevier. Институционалните
библиотеки също осъществяват абонамент за по-малки бази
данни с пълен текст на статиите.
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