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ЕТИЧНИ ПРАВИЛА/ PUBLICATION ETIQUETTE AND ETHICS
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 ѝ 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 списа-
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нието. 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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CODE OF ETHICS
Published by the Faculty of Fine Arts of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo,
Bulgaria Visual Studies is an academic journal of the arts, culture and humanities.
The Faculty of Fine Arts publishes the Visual Studies Journal since 2017 once a year. Since 2020 journal
became publishing tri times per year. It publishes original articles, surveys and short scientific papers in which,
besides prominent names in the scientific field, a forum is also given to young, visiting authors to share their
scientific queries and professional observations in the following thematic directions:
• Culture and art
• Art Studies
• Theory and history of culture
• Fine Arts
• Architecture
• Literature
• Philosophy
• Aesthetics
• Cultural Heritage
The journal chooses only scientific articles that have proven authenticity and authorship after review by
visual arts specialists. The review and the entire publishing process are comprehensive, objective, and fair.
The main ethical principles, the observance of which is mandatory for all parties involved in publishing and
publishing the journal, are the following:
1. Authorship
Authorship is a significant intellectual contribution to scientific work, a role in writing the article and
revising its final version; but it may vary to a certain extent. Who will be the authors, and in what order, should
be determined by the participants in scientific work. All authors should take responsibility for the writing and
authenticity of the information in the article and only one of them should guarantee and take responsibility for the
whole article.
2. Major publishing errors
When an author discovers a material mistake or inaccuracy in his work, it is his duty to immediately notify
the editor of the journal or the publisher and assist the editor in the withdrawal or correction of the work. If the
editor or publisher learns from a third party that the published work contains a major mistake, it is the duty of
the author to immediately withdraw or correct his work or provide the editor with proof of the authenticity of the
original work.
3. Review
The reviewers are experts selected by Visual Editors to provide a written assessment of the strengths and
weaknesses of a job in order to improve and identify the most appropriate and best quality material for the journal.
Typically, reviewers selected by the journal have experience with original scientific papers and publication.
4. Editorial solutions
Decisions to approve a material and its future publication are based on its importance and importance,
originality and clarity, as well as its relevance to the scope and content of the journal. If it is subsequently found
that a published article has errors and / or drawbacks, the editor assumes responsibility for correcting them.
5. Originality
Visual materials are published in the Visual Studies Journal, which is not published elsewhere. Re-publishing
in another language or simultaneously publishing in several different journals with different audiences can be
accepted provided there is a declaration of the original source when submitting the article to the editorial team.
During the submission of the article to the editors, the authors should submit in detail all their articles related to the
material already published, even if they are in another language, all their author articles published on this subject
in the press, all their author’s articles this topic, published in the past, even those that are under seal.
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6. Copyright
No-one else is permitted to use or reproduce someone else’s work in any way without the expressed
permission of the creator or their representative. This applies to any reproduction of a work, whether found in print
or online.
7. Assignation of rights
The authors publishing in Visual Studies are asked to assign non-exclusive rights to the publisher,
since Visual Studies is an open access journal. The authors is allowed to disseminate their work on other platforms,
but are restricted from simultaneous publication with another publisher for a period of 1 years, especially if it is a
new publication. The Visual Studies Journal has got license type: CC BY-NC-ND /Attribution-NonCommercialNoDerivs.

