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ЕТИЧНИ ПРАВИЛА НА СП. „ПРОГЛАС“

В работата си с автори, рецензенти и издателство редакционният колектив на сп. „Проглас“
съблюдава следните, обичайни за международната научна общност, етични правила:
• Редколегията на сп. „Проглас“ се състои от щатни преподаватели във Филологическия факултет
на Великотърновския университет и от външни за университета учени с международна известност от
страната и от чужбина;
• Авторите носят изключителната отговорност за пълноценното и точно цитиране на използваните от тях чужди източници, както и за оригиналността и научните приноси на изследванията си;
• Приемат се статии, рецензии, интервюта и портрети, непубликувани досега и оформени
съобразно актуалните технически изисквания на сп. „Проглас“;
• Рецензентите подписват декларация, че ще приемат за оценка само материали, при които не
съществува конфликт на интереси и предубеденост по отношение на текстовете и авторите им;
• Съобразно оценката в рецензиите материалът може да бъде върнат за допълнителна редакция
или отхвърлен, като решението на редакционния колектив не се коментира с трети лица, а при две
противоречащи се рецензии (приемане и отхвърляне) статията се предоставя на трети рецензент арбитър, който окончателно определя статуса £;
Публикуват се материали, упражняващи авторовото право на мнение по коректен начин, който
не уронва авторитета на опонентите и не поддържа пропагандни и/или противоконституционни
моменти;
• Служебна бележка за приет за печат материал се издава само въз основа на протокол от заседание
на редколегията, съдържащ изричното положително решение относно въпросната публикация
съобразно заключенията на двойното анонимно рецензиране;
• Редколегията обсъжда сигнали за нарушения на етичните правила с критикувания автор, преценява основателността им и дали в следващия пореден брой на списанието да се публикува извинение
към читателите и потърпевшите лица;
• Редакционният колектив подкрепя Издателството чрез коректно оформление на ръкописите,
представянето на проектокнижките в срок (до 1 април и до 1 ноември на текущата година) и в усилията
му за ефективно разпространение на списанието.
Етичните правила на сп. „Проглас“ са приети на заседание на редколегията му от 12.05.2015 г. и
влизат в сила от 10.09.2015 г.
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ETHICS STATEMENT OFTHE PROGLAS JOURNAL

In their work with authors, reviewers and the publishing house the Editorial Board of the Proglas
journal abides by the following ethical principles, common for the international scientific community:
• The Editorial Board of the Proglas journal consists of faculty members at the Faculty of Modern
Languages at the University of Veliko Tarnovo and external renowned scholars both from Bulgaria and
abroad;
• The authors are solely responsible for the accurate citation of the sources they use, as well as for the
originality and scientific contributions of their research;
• We accept articles, reviews, interviews and portraits, unpublished so far and consistent with the
current technical standards of the Proglas journal;
• Reviewers sign a declaration stating that they will accept for reviewing only materials against which
there is no bias and conflict of interest in terms of texts and their authors;
• According to the reviews’ evaluation, a material can be returned for further corrections or rejected.
The decision of the Editorial Board should not to be conferred to third parties. In case of two contradictory
reviews (acceptance and rejection) the article should be submitted to third reviewer-arbitrator who determines
its final status;
• The papers to be published should express the author’s right of opinion in a fair manner that does not
undermine the authority of opponents and does not support propaganda and/or unconstitutional elements;
• Certificate of acceptance of a paper for publication is issued only on the basis an Editorial Board
meeting record, which states the explicit affirmative decision on the above mentioned publication based on
the conclusions of double-blind reviewing;
• The Editorial Board discusses signals for violations of ethical rules with the criticized author, considers
whether such violations have grounds and whether to publish an apology to readers and affected persons in
the next issue of the journal;
• The Editorial Board supports the Publishing house through correct layout of the manuscripts, meeting
the draft issues deadline (1 April and 1 November of the current year) and in its efforts to distribute the
journal effectively.
The ethical principles of the Proglas journal were adopted at an Editorial Board meeting on 12 May
2015 and came into effect as of 10 September 2015.
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