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УВЕРЕНИЕ 

Отдел “Библиотечно-информационно обслужване - БИО” на Университетска библиотека 

при Софийски Университет “Св. Климент Охридски” издава настоящия документ на: 

доц. д-р МАРИЯНА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА 

Биологически факултет 
Софийски Университет “Св. Климент Охридски” 

в уверение на това. че са изготвени справки за библиографски цитирания и / или индексиране на 

публикации в следните бази от данни, като в справките не са включени авто цитатите: 

1. В БД “Web of Science - BIOSIS” за периода от 1985 до 2015 година чрез формуляра Cited 

Reference Search или Cited Author * 

В конкретния случай е търсено по Lyubenova М* or Ljubenova М* or Lubenova М* са 

открити 44 броя цитирани публикации, 23 броя цитиращи публикации, в т.ч. 8 броя 

автоцитиращи публикации (под № 5,11,12,14,15,17,18 и 21) и след разгръщане на цитиращите 

публикации, общият брой на библиографските цитирания за проучвания автор са 24. 

2. В БД ““Web of Science - BIOSIS”” за периода от 1985 до 2015 година чрез Author 

SEARCH: Lyubenova М* or Ljubenova M* or Lubenova M* и отчета Citation Report са 

открити: 11 броя индексирани публикации и 3 библиографски цитирания на тези 

индексирани публикации с личен импакт фактор H-index=l. Системата автоматично 

изключва автоцнтатите. 

3. Информационна справка за публикационната и цитатна активност на отделен индексиран 

автор в БД ’’Scopus” на Elsevier B.V. чрез Author Search и 1 брой отчет {Citation Overview 

) с личен импакт фактор {h-index). 

В конкретния случай Lyubenova, Mariyana* са открити два профила за автора, които са 

обединени при изготвяне на справката. Индексираните документи са 18 броя, от тях



са цитирани библиографски 5 броя. като авторовия h-index=2. Системата автоматично 

изключва автоцитатите. 

4. Библиографски цитирания, открити по традиционен метод и съхранени в собствен архив - 

общо цитирания - 182 бр. върху 81 публикации. 

Вж: Информационни справки от съответните бази от данни.
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