ПОКАНА
Фонд „Научни изследвания“, дирекция „Наука“ към Министерството на
образованието и науката (МОН) и издателство „Пенсофт“ организират
работна среща-семинар на тема „Българските научни списания в
международното научно пространство – преустройство на
издателските модели, технологична модернизация, индексиране,
разпространение и промотиране“.
Срещата ще се проведе на 12 септември 2019 г. от 9.00 до 12.30 ч. в
зала „София“ на хотел „Best Western Sofia City”, ул. "Стара Планина" 6,
София, при следната програма:
9.00-9.15

Откриване - проф. Георги Вайсилов, управител на
Фонд „Научни изследвания“ и от представител на МОН.
9.10-10.00 Технологична модернизация на издателския процес в
условията на открит достъп и открита наука – проф.
Любомир Пенев, управител на издателство „Пенсофт“.
10.00-10.30 Промотиране и маркетинг на научните списания в
социалните мрежи и международното научно
пространство – Илияна Кузмова, директор маркетинг,
издателство „Пенсофт“.
10.30-11.00 Кафе-пауза
11.00-11.30 Индексиране на научните списания в Web of Science,
Scopus, DOAJ, Medline и други международни индекси от
първостепенно значение – проф. Павел Стоев, директор
издателска дейност, издателство „Пенсофт“.
11.30-12.30 Обсъждане, въпроси и предложения
Срещата е открита за всички желаещи, най-вече за редактори и
издатели на научни списания. Моля да потвърдите участието си до 6
септември 2019 г. на телефон 02 870-42-81 (Таня Колибарова или
Елисавета Тасева) или емайл: bgjournals@pensoft.net, Румяна Василева).
За издателство Пенсофт
Издателство Пенсофт е специализирано в издаването на научна
литература, разработване на софтуер, уеб дизайн, в разпространение и
популяризиране на научни знания. От създаването си през 1992 г. и
досега издателството е ориентирано предиомно към външните пазари

за академична литература и е публикувало над 800 книги на автори от
цял свят, основната част от които са на английски език. Издателство
„Пенсофт“ е добре познато сред академичните среди по света със
своите иновативни списания с отворен достъп – ZooKeys, PhytoKeys,
MycoKeys, Nature Conservation, NeoBiota, Biodiversity Data Journal и много
други. Издателството активно разработва нови инструменти и методи
за публикуване на научни текстове и данни, разпространение на
научна информация и технологии за семантично обогатяване на
съдържанието на статиите на основата на XML.
През 2013 г. Пенсофт създава ARPHA (Authoring, Reviewing, Publishing,
Hosting, Archiving) – иновативна и в много отношения без аналог в
световен мащаб – платформа за писане, редактиране и публикуване на
данни и научни статии с изцяло XML базирана среда. Понастоящем на
платформата се публикуват около петдесет научни списания на
водещи научни институции и oбщества от различни страни на Европа и
света. От началото на тази година и три български списания избраха
ARPHA за своя издателска платформа.

