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ДВОЙНО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ

ИНДЕКСИРАНЕ И РЕФЕРИРАНЕ
Сп. „Проглас“ се издава от 1993 г. и се подготвя за индексиране в ERIH PLUS и SCOPUS. Затова
първият етап от процедурата за приемането на дадена статия за печат е именно оценяването и евентуалното връщане за дооформяне на техническите параметри на предложената публикация (обем,
стил, техники за цитиране, шрифт, транслитерация на кирилицата в библиографията и пр.) съобразно
техническите изисквания на списанието.
РЕЦЕНЗИРАНЕ
Редколегията е привлякла известни учени – филолози и културоведи, за осъществяване на външно
двойно анонимно рецензиране на всяка от постъпилите статии. Главният редактор заличава името на
автора от текста на материала и от свойствата на електронния файл и предоставя предложената статия
на двама от рецензентите. В хода на оценяването те попълват специалния формуляр за резцензия, като
в заключителната му част посочват еднозначно мнение дали предложената разработка да се отхвърли
или приеме (без поправки, с необходими поправки и без повторно рецензиране или за повторно
рецензиране след препоръчани, необходими корекции). В случай, че един от двамата рецензенти е
отхвърлил статията, тя се предоставя за оценяване и на арбитър, чиято положителна оценка е необходимото условие за продължаване на процедурата.
След постъпването на рецензионните формуляри в редколегията главният редактор уведомява
автора за мнението на рецензентите и ако е нужно, му предоставя заключителната част от рецензията
(„Препоръки и обща оценка“) за извършване на нужните корекции. Авторът връща новата редакция
на статията си в двуседмичен срок. В текста се добавят имената на автора и афилиацията му, извършва
се предпечатната подготовка и авторът получава вече странираната си статия, за да я авторизира за
публикуване. Това е последната възможност за нанасяне на (вече само дребни) корекции.
Редакционната колегия решава относно окончателното приемането на разработките за публикуване. Редакторите имат право и да отхвърлят тези от тях, които не са в съответствие с целите на
списанието и не отговарят на горе споменатите критерии.
Авторите запазват всички издателски права на своите публикации.
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DOUBLE BLIND PEER REVIEW FOR PROGLAS JOURNAL

INDEXATION AND REFERENCING
Proglas journal has been in publication since 1993 and has been prepared for citation indexing in
ERIH PLUS and SCOPUS. For this reason, the first stage of the procedure for acceptance of a certain article
for publication is the evaluation and the possible returning of the paper for additional adjustment of the
technical parameters of the presented manuscript (length, style, data citation principles, font, transliteration
of the Cyrillic alphabet in the Bibliography, etc.) according to the technical requirements of the journal.
PROCEDURE FOR EXTERNAL DOUBLE-BLIND PEER REVIEW
The Editorial Board has enrolled prominent scientists – philologists and culturologists - for the
implementation of external double-blind peer review of each received paper. The Editor-in-chief erases the
name of the author from the text of the paper and from the file properties and consigns the received paper to
two of the reviewers. During the evaluation process, they fill in a special review form and in its final part they
mark their categorical opinion whether the received manuscript should be rejected or accepted (without
corrections, with some necessary emendation and without second review, or second review after the
recommended necessary corrections are done). In case one of the two reviewers rejects the paper, it should be
consigned for evaluation to an arbitrator whose positive evaluation is a necessary condition for continuation
of the procedure. After the submission of the review forms to the Editorial Board the Editor-in-chief informs
the author of the opinion of the reviewers and, if necessary, provides the final part of the review to the author
(Recommendations and overall evaluation) in order to make the needed emendations. The author should
return the edited article within two weeks.
The name and the affiliation of the author are added to the text, the pre-press and page data setting is
done and the author receives the article to authorize it. This is the last chance for making (some slight)
corrections.
The Editorial Board decides on the final acceptance of the articles for publication. The editors have the
right to reject the materials that do not conform to the purpose of the journal and do not meet the abovementioned criteria.
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