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Задължения на редакторите
Responsibilities of editors
Редакторите отговарят на нуждите на
читателите и авторите, непрекъснато
подобрявайки списанието. Гарантират
качеството на публикуваните материали.
Защитават свободата на изразяване.

Editors shall strive to meet the needs
of readers and authors, constantly
improve the journal, ensure the quality
of the material they publish and protect
freedom of expression.

Редакторите имат пълна отговорност и
възможност да отхвърлят или приемат
статия
въз
основа
на
обективни
академични критерии като оригиналност,
значение, яснота и т.н.

Editors have complete responsibility
and authority to reject or accept an
article on the basis of objective
academic criteria, such as originality,
importance, clarity, etc.

Редакторите приемат правото
авторите да обжалват решенията им.

на

Editors shall accept the right of
authors to appeal against their
decisions.

Редакторите
нямат
конфликт
на
интереси по отношение на приемането или
отхвърлянето на статии.

Editors have no conflict of interest with
respect to articles they reject or accept.

Редакторите
посочват
датите
за
подаване и приемане на статии, описание
на процеса на рецензиране и предоставят
непрекъснато актуализирани указания на
авторите за всичко, което се очаква от тях,
включително указания за критериите за
авторство.

Editors shall publish submission and
acceptance
dates
for
articles,
description of the peer review process,
and provide continuously updated
guidance to authors on everything that
is expected of them, including guidance
on authorship criteria.

Редакторите трябва да са сигурни в
приеманите статии.

Editors shall be reasonably certain of
accepting articles.

Решенията за приемане на статиите не
трябва да се отменят без основателна
причина. Новите редактори не трябва да
отменят решения за публикуване, взети от
други редактори без сериозна причина.

Decisions about acceptance of articles
cannot be reversed by editors without
serious reasons. New editors shall not
overturn decisions for publication made
by previous editors without serious
reasons.

Редакторите насърчават публикуването
на корекции или оттегляния на текста, ако
в него бъдат открити грешки или
неточности.

Editors encourage the publication of
corrections or retraction of a text in case
any errors or inaccuracies have been
found.
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По отношение на рецензентите и
процеса на рецензия, редакторите са
задължени
да
дават
насоки
към
рецензентите, да изискват откриване на
конфликт на интереси от всеки рецензент,
да пазят анонимността на рецензентите с
цел
гарантиране,
че
материалите,
предоставени
на
Годишника
на
педагогически
факултет
остават
поверителни по време на рецензията. За
допълнителна
информация
относно
отговорностите на редакторите към
рецензентите вижте диаграмата на
процедурата за рецензия.

As regards reviewers and the peer
review process, editors are obliged to
provide peer-review guidance; require
the disclosure of any reviewer’s conflict
of interests; preserve the anonymity of
reviewers; ensure that the material
submitted to the Yearbook of the
Faculty
of
Education
remains
confidential while under review. For
further information concerning the
responsibilities of editors in relation to
reviewers see the Reviewing Procedure
Flowchart.

Членовете
на
редколегията,
предоставят на новите членове на
редакционната
колегия
указания
за
задълженията им и осведомяват състава
за промени в политиката и развитието на
списанието.

As regards members of the editorial
board, editors shall provide new
editorial board members with guidelines
concerning their responsibilities and
keep existing members updated on new
policies and developments.

Редакторите поддържат целостта на
академичния тон. Редакторите изключват
бизнес
нуждите,
компрометиращи
интелектуалните и етичните стандарти.

Editors shall maintain the integrity of
academic tone. Editors shall also
prevent
business
needs
from
compromising intellectual and ethical
standards.

Редакторите винаги са готови да следят
и отстояват всички въпроси, свързани с
етиката на публикуване и да осведомяват
авторите, рецензентите и читателите в
случай на евентуални грешки при
публикуването
на
статиите.
Такива
нарушения са оплаквания от автори,
плагиатство, манипулиране на данни,
нарушения
на
научните
стандарти,
злоупотреби с резултати от изследванията
и др.

Editors are always prepared to monitor
and safeguard all issues of publishing
ethics and promptly communicate with
authors, reviewers and readers in cases
of possible errors in the publishing of
manuscripts. These are violations
related to authorship complaints,
plagiarism, fabrication of data, research
standards violations, research result
misappropriations, etc.

При необходимост редакторите винаги
имат готовност да публикуват корекции,
пояснения, оттегляния и извинения.

Editors are always willing to publish
corrections, clarifications, retractions,
and apologies when needed.

