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ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ

В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Българско списание за образование е теоретично списание за науки в областта на 
образованието. Публикуват се авторски материали, които към момента на депозирането 
им не са публикувани на други места. 

Приемат се за публикуване теоретични материали, резултати от изследвания, 
представяне на новоизлезли книги, съобщения за научни форуми и др.

Материалите в списанието могат да се публикуват на български език и на английски 
език.

Списанието излиза два пъти годишно – през  юни и  декември и се публикува в 
специализирания сайт за научна литература elbook.eu.

Достъпът до списанието е свободен и пълнотекстов. 

Отговорност за авторството на публикуваните материали носят 
съответните автори.
Публикуването в списанието е безплатно за български и чужди автори.

Технически изисквания към материалите. MC Word 2007-2014 или Open Office, 
препоръчителен обем за статии 6 – 30 страници А 4, за студии – до 50. Шрифт Times 
New Roman, 12 pt, 30 реда на страница. 

Всеки материал следва да съдържа заглавие, собствено и фамилно име на автора на 
български език, заглавие, собствено и фамилно име на автора на английски език, 
ключови думи на български и английски език, резюме на английски език до 10 
изречения.

Цитиране в скоби. Списъкът с литературата се прилага накрая, оформен съобразно 
библиографските изисквания.

Графичните изображения се представят отделно.

Накрая на материала се изписват трите имена на автора, научно звание и степен, 
месторабота, имейл за контакти.

За изпращане на материали и справки –   bejournal  @  abv  .  bg  
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Всички материали се рецензират анонимно от двама независими рецензенти. 
Публикуват се само материали с положителна оценка и от двамата рецензенти. 
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