РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА
ПУБЛИКАЦИИ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА УНИВЕРСИТЕТ
„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – БУРГАС
Системата е WEB базирана и достъпна през сайта на Университета, като има няколко
начина да я достъпите, но най-бързия е през ГЛАВНОТО МЕНЮ – НАУЧНА ДЕЙНОСТ –
ИНФОРМАЦИОННА
СИСТЕМА
„ПУБЛИКАЦИИ“
–
ВЪВЕЖДАНЕ
И
РЕДАКТИРАНЕ
http://www.btu.bg/publications/.

След въвеждането на вашия account и парола / които ще получите лично /, влизате и ще видите
следния екран:

Избирате Въвеждане и редактиране на публикации и пред Вас ще се визуализира следната форма
за въвеждане на данните на Вашите публикации:

В горната част на екрана виждате вече въведените от вас публикации, а в долната част е
разположена формата за въвеждане.
За да въведете НОВА публикация е необходимо да спазвате следната последователност:
1. ИЗБИРАТЕ ТИПА НА ПУБЛИКАЦИЯТА;
2. ВЪВЕЖДАТЕ ГОДИНАТА НА ПУБЛИКАЦИЯТА;
3. ВЪВЕЖДАТЕ ОПИСАНИЕТО НА ПУБЛИКАЦИЯТА;
Обърнете внимание на следното!
Ако публикацията Ви е статия и е въведена в системата SCOPUS е необходимо да
маркирате това с / v /,

след това да въведете вашето AID / autor ID/, ако статията Ви има IMPACT factor той
също да бъде въведен, SJR factor, както и да отбележите, че статията е реферирана в WEB
of science.
След въвеждането на посочените данни се избира бутона Запази, при което данните се
записват в базата данни и са достъпни на сайта на Университета.

За да се убедите дали всички данни са въведени, можете да изберете, презареди и в
горната част на екрана, ще бъдат показани обновените данни.
За да излезете от системата е НЕОБХОДИМО ДА ИЗБЕРЕТЕ – Изход, в горния десен ъгъл на
формата за въвеждане.
Редактирането и изтриването в случай на необходимост е изключително лесно!
В случай, че се наложи да реактирате или изтриете дадена публикация, срещу всяка ваша
публикация в таблицата в горната част на екрана има визуализирани два графични бутона.

Горния – в случай, че бъде избран зарежда данните за дадената публикация и Ви предоставя
възможност тя да бъде редактирана, а долния при избирането му ще активира процедурата по
изтриването на публикация като Ви зададе въпрос дали сте сигурни, че искате публикацията да
бъде изтрита и в случай на положителен отговор тя ще бъде изтрита от базата данни.
Приятна работа !!!

