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Рецензия-въпросник за сп. „Българска етнология” 

Заглавие  

Рецензент  

Краен срок  

 

1. Отговаря ли статията на профила на списанието?  

 да   до голяма степен   до известна степен   не  

 
Коментар:       
 

2. Ясно и логично ли са формулирани основните изследователски проблеми?  

 да   до голяма степен   до известна степен   не  

 
Коментар: 
 

3. Основните авторови тези аргументирано ли са изведени?  

 да   до голяма степен   до известна степен   не  

 
Коментар: 
 

      4. Написан ли е текстът на добър академичен стил и език?  

 да   до голяма степен   необходима е редакторска работа   не  

 
Коментар:  
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5. Статията съдържа ли научни приноси и в кои области?  

 да   до голяма степен   до известна степен  не  

 
Коментар:  
 

      6. Препоръки и коментари   

 
Коментар:  
 

     7.  Препоръчвате ли статията за публикуване в сп. „Българска етнология”?   

 да   не   при определени условия  
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, ПОВЕРИТЕЛНОСТ И 
БЕЗПРИСТРАСТНОСТ 

 

1.     Задължавам се да не използвам сведенията, съдържащи се в рецензирания текст, както 
и части от него, преди публикуването му в сп. Българска етнология и без коректно 
цитиране. 

2.     Ще съхранявам и третирам информацията от рецензирания текст, както и документи, 
които съм получил, открил или подготвил по време или като резултат от работата ми като 
рецензент/ка, и ще ги използвам единствено и изцяло за целите на оценка и няма да ги 
разкривам на трети лица. 

3.     Редакцията поема ангажимент да не разкрива никому, включително и на авторите, 
имената на рецензентите.  

  
...................... дата 

 
 
 
 

Редакционната колегия на списанието Ви благодари за помощта!  
 
 


