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ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Издание на Факултет по изобразително изкуство
при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
брой 1/2017

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

Факултетът по изобразително изкуство издава списание „Визуални изследвания“ веднъж годишно. В него се публикуват оригинални статии, обзори и кратки научни съобщения, в които освен на
изявени имена в научната сфера се дава форум и на млади, прохождащи автори, които да споделят
своите научни търсения и професионални наблюдения в следните тематични направления:
• Култура и изкуство
• Изкуствознание
• Теория и история на културата
• Изобразителни изкуства
• Архитектура
• Литература
• Философия
• Естетика
Списанието избира само научни статии, които са с доказани автентичност и авторство след
рецензиране от специалисти в областта на визуалните изкуства. Рецензирането и целият процес по
публикуване са изчерпателни, обективни и честни.
Основните етични принципи, чието спазване е задължително за всички страни, участващи в
процеса на публикуване и издаване на списанието, са следните:
1. Авторство
Авторството представлява значим интелектуален принос към научната работа, определена роля
в писането на статията и ревизирането на крайния £ вариант; но то може да варира в известна степен.
Кои ще са авторите и в каква последователност, трябва да бъде определено от участниците в научния
труд. Всички автори трябва да поемат отговорността към писането и достоверността на информацията
в статията и само един от тях би следвало да гарантира и да поеме отговорността за цялата статия.
2. Основни грешки при публикуване
Когато автор установи значима грешка или неточност в труда си, негово задължение е незабавно
да уведоми редактора на списанието или издателството и да асистира на редактора за оттегляне или
коригиране на труда. Ако редакторът или издателят научат от трета страна, че публикуваният труд
съдържа основна грешка, задължение отново на автора е незабавно да оттегли или коригира работата
си или да представи на редактора доказателства за верността на оригиналния труд.
3. Рецензиране
Рецензентите са експерти, избрани от редакторите на „Визуални изследвания“, за да предоставят
писмена оценка на силните и слабите страни на дадена работа, с цел да се подобри и да се определи
най-подходящият и с най-добро качество материал за списанието. Обикновено рецензентите, избирани
от списанието, имат опит с оригинални научни трудове и публикуване.
4. Редакторски решения
Решенията за одобряване на даден материал и бъдещото му публикуване се основават на неговото
значение и важност, оригиналност и яснота, както и на свързаността му с обсега и съдържанието на
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списанието. Ако впоследствие се установи, че в публикувана статия има грешки и/или недостатъци,
редакторът поема отговорността да ги коригира.
5. Оригиналност
В списание „Визуални изследвания“ се публикуват оригинални материали, които не са публикувани другаде. Повторно публикуване на друг език или едновременно публикуване в няколко
различни списания с различни аудитории, може да се приеме, при условие, че е налице обявяване на
оригиналния източник по време на подаването на статията към редакторския екип. По време на подаване
на статията към редакцията, авторите трябва да представят детайлно всички свои статии, свързани с
публикувания вече материал, дори и те да са на друг език, всички техни авторски статии, публикувани
по тази тема в пресата, всички техни авторски статии на тази тема, публикувани в миналото, дори и
тези, които са под печат.
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