Педагогически алманах, брой 1, 2015
УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
СПИСАНИЕ „ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ”

ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ АВТОРИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА ПУБЛИКУВАТ СВОИ СТАТИИ
В СПИСАНИЕ „ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ”

Във връзка с изискванията за привеждане на публикациите
в съответствие със световната система за рефериране, индексиране и оценяване за авторите, желаещи да публикуват свои статии
в списанието, е важна следната информация:
1. Списанието излиза ежегодно в два броя.
Кандидатстващите за публикуване в първия брой изпращат
резюме на електронния адрес на списанието до 10 февруари, а за
втория брой – до 10 септември.
Резюмето на български и английски език трябва ясно да индикира претенцията на автора за оригинален научен резултат – какъв е
той, как е получен и с какви инструменти и аргументи са интерпретирани получените опитни и други данни.
Статиите за първия брой е необходимо да постъпят в два
варианта – хартиен и електронен до 1 март, а за втория брой – до
1 октомври. Авторите изпращат електронния вариант на адреса на
списанието, а хартиения – предават в каб. 602 на госпожа Ваня Райчева – уредник.
2. Обемът на статиите е 10 стандартни машинописни страници.
3. Статията може да бъде публикувана, ако авторът:
а) познава и приема Етичните правила на списание Педагогически алманах;
б) изучава и спазва изискванията за оформяне на статията,
разработени от членовете на Международната редакционна колегия
в съответствие със стандартите на световната система за рефериране, индексиране и оценяване, приети от Факултетния съвет
на Педагогически факултет;
в) получи две положителни рецензии от членове на Борда на
анонимните и независими рецензенти;
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г) участва в творчески семинар с авторите на статии от подготвяния за печат брой;
д) писмено потвърди своето съгласие за публикуване на рецензираната статия в електронното издание на списание Педагогически
алманах.
4. При техническото оформяне на своята статия авторът изготвя книжен и електронен вариант, като съобразява следните общи изисквания: формат А4. Полета: ляво – 20 мм, дясно – 20 мм, горно – 25 мм,
долно – 30 мм. Междуредно разстояние – 1,5 lines. Без рамка и
номерация на страницата.
Текстът на научната публикация трябва да бъде оформен по
следния начин:
Заглавие (на български и на английски език) – Font: Times
New Roman; Size: 16; Font style: Bold; Effects: All Caps Alignment:
Centred; First line: 0 mm.
Имената на автора (авторите) се изписват след един празен
ред под заглавието в разгърнат вид: Font: Times New Roman; Size:
14; Font style: Bold; Effects: small All Caps Alignment: Centred; First
line: 0 mm. След имената на автора се оставят два празни реда.
Резюме на български и на английски език. По своя преценка в
окончателния вариант на разработката авторът може да обогати
или да редактира съдържанието на изпратеното при кандидатстване
резюме, като съобрази становищата на анонимните, независими
рецензенти.
Ключови думи на английски език (до шест).
Текстът на научната разработка: Font: Times New Roman;
Size: 14.
При оформяне на научния апарат на статията авторът цитира
книги и списания, които са включени в световната система за
рефериране, индексиране и оценяване. Ако е необходимо посочване и на други източници, то прави това уточнение в раздел „Бележки“ (Notes). Цитирането на интернет източници не се препоръчва, но
ако е необходимо, информацията за тях се поставя в бележките и то
в предпочитания portable document format (pdf).
Мястото на бележките в текста се означава с арабски цифри
като горни индекси. Списъкът на бележките се поставя в края на
статията преди списъка на литературата.
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Цитирането на литературните източници авторът извършва
в съответствие с изискванията на системата АРА (American Psychlogical Association). В текста отбелязва фамилните имена на
автора и годината на издаване (например: (Petrov, 1990) (при един
автор), (Petrov & Petrov, 1991) (авторите са двама), (Petrov et al.,
1997) (авторите са повече от двама). В списъка на литературата
източниците се подреждат в азбучен ред на фамилните имена на
първите автори.
Литературните източници на кирилица трябва да бъдат представени и на латиница, в съответствие с новото условие на SCOPUS –
References.
На последната страница вдясно авторът публикува информация за себе си: научно звание, научна степен, трите си имена, научни
интереси, електронен адрес.
5. Авторът (авторите) представя актуална справка за себе си
(членовете на авторския колектив) (до 360 знака), която се състои
от: транслитерирани (от кирилица на латиница) имена, академична
стеен и научно звание, специализацияи публикувани монографии
(заглавие, година).
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