
Власть ума не прибавляет –   

импакт-фактор добавляет.  

(моя перифраза на руска пословица)  

Сега да видим как се прави класация на учените, без да се оценяват реалните им научни 
постижения. Това е сериозно постижение в световната наука, наукометрия и 
ученометрия. Няма в света фонд, който да е направил такава класация. Невероятно 
постижение е свеждането на цялостната оценка на един учен до една скаларна 
величина – коефициента К.   

 В основата, разбира се е ИФ. Но това е характеристика на списането, а не на 
учения. Голямото откритие на импакт-факторните нормотворци е въвеждането на 
индивидуален ИФ за всеки съавтор от дадена публикация. Има статии с един автор, и 
такива с 250 съавтори. Ако авторът е един, проблеми няма. Той е носител и на ИФ, и на 
резултата. При 250 съавтори, всеки има среден дял в научния продукт 1/250, но 
очевидно ИФ = 1/250 е безсмислен. Това показва още веднаж, че ИФ не е мярка за 
стойността на научния резултат, а понятието личен (индивидуален) ИФ няма смисъл. 
Импакт-факторът е пресметнат по цитируемостта на статиите в предишни години и 
няма причинно-следствена връзка с току-що публикуваната статия. Разбира се, 
публикацията в списание с висок ИФ е престижно – тези списания имат по-широка 
аудитория, имат, като правило, добри рецензенти, даващи някаква увереност за 
изпълнени минимални изисквания и увеличават вероятността работата да бъде 
забелязана и цитирана. Да публикуваш в списание с ИФ е като да си член на ЕС – 
всички държави членки удовлетворяват основните изисквания, но Германия и Гърция 
не са на едно ниво, и техният „импакт” и върху икономиката, и политиката е различен.  

 В крайна сметка ИФ е резултат от брой цитирания. И вместо да търсим колко 
пъти е било цитирано едно списание преди да публикуваме в него, по-разумно е да 
преброим цитатите на самата статия. И да видим как я цитират и оценяват.  
Единственото нещо, което можем да получим от сравняването на цитатите на 
списанието (ИФ) и цитатите на публикацията, е да видим дали нашата статия получава 
над средната цитируемост на статия в списанието, или е под нея.   

 Нашите нормотворци обаче не се предават, и решават да въведат индивидуален 
ИФ (означен с П) като ИФ на списанието, разделен на корен квадратен от броя на 
съавторите, т.е. 

П = ИФ/√N, където N е броят на съавторите.  

За да стане още по-зле, нормотворците въвеждат аналогични на ИФ индекси за всички 
видове научна продукция – за публикация в рецензирано списание без ИФ, за 
публикация в нерецензирано списание, за монография в чужбина, монография у нас, 
студии в чужбина и студии у нас, патенти в Америка и у нас и т.н. Тези универсални 
индекси ще наричаме ВФ (Вайсилов-фартор). Според тях, предварително е ясно, че 
монография у нас е много по-лоша от монография в Македония, Албания, Малта, 



Киргистан и т.н. Не ми е ясно само как се оценяват учебниците – какъв ВФ би имал 
Курсът по теоретична физика на Ландау и Лифшиц, или Файнмановите лекции по 
физика.  

 Непонятно е как учени (при това с импакт-фактор!!!) са се наели да оценяват 
труда и постиженията на колгите си по такъв универсално-безотговорен начин. 
Никакви съображения как са изведени количествените оценки на качеството на 
научния продукт. Къде остана експертната оценка?!  

Но това не е всичко!  

Колкото повече – толкова повече! 

                                                                Мечо Пух 

 Най-голямото постижение е пресмятането на личния принос. Изведена е 
универсална формула, заслужаваща публикуване с най-висок импакт-фактор. 
Формулата КВАДРАТЕН  КОРЕН: 

П = ВФ/� N, където ВФ е произволен Вайсилов-фактор. 

Ясно е, че ако един научен резултат е получен от N учени, то средното участие на всеки 
от тях варира около 1/N. Да препишем горната формула за случай на ИФ. Имаме 

П = ИФ
𝑁
√N, т.е. √N  пъти повече от средната стойност. При ИФ = 3 и N= 9 тази статия 

носи на всеки съавтор П = 1. 

 Сега да си представим, че 9 души от една лаборатория, катедра или факултет 
публикуват 9 самостоятелни статии, всяка с ИФ=3. Всеки учен ще има П = 3, а целият 
колектив – 27 точки. Сега нека всеки запише в публикацията си всичките 9 души. 
Тогава всеки учен ще получава от всяка от деветте статии по П=1, или общо 9 точки, 
т.е. три пъти повече, отколкото за същия труд би получил, ако публикуваше честно 
самостоятелно. Целият колектив ще има 9х9 = 81 точки!!!  

 Ако пък сред съавторите, както обикновено е включен и щефът на катедрата, той 
също ще получи своите 9 точки, дори и ако нищо не е свършил.  

Вижда се, че властта, която не добавя ум, може да добавя импакт-фактор.  

Колкото повече съавтори има – толкова по-голям е ИФ! Прав е Мечо Пух! 

 Това развращава! Вместо един резултат да бъде представен в една голяма и 
хубава статия, стимулира публикуването му на части, защото те носят повече точки. 

Така наука не се прави! 

 

 


