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Всички права запазени! Не се разрешава копирането, възпроизвеждането и разпространението на никаква част от това издание под каквато и да е форма и по какъвто и
да е начин без писмено разрешение на издателя.

Сп. ,,Психологични изследвания“ е единственото
академично списание със строго научен характер
по психология в България.

The Psychological Research journal is the only academic journal in psychology with a strict scientific
character issued in Bulgaria.

Списанието се разпространява на територията на
България, Русия и САЩ

The edition is spread in Bulgaria, Russian Federation
and USA.

(Library of Congress, Germanic & Slavic Div.
Washington, USA, The University of California at
Berkeley, USA и др.).

(Library of Congress, Germanic & Slavic Div.
Washington, USA, The University of California at
Berkeley, USA etc.).

По отношение на публикационната стратегия
на сп. ,,Психологични изследвания“ редколегията се стреми да включи различни равнища на
изследователски интереси – теоретични анализи, експериментални и емпирични изследвания,
разработка и развитие на психологични методи,
проучвания с приложен характер и др.

Regarding the publishing strategy of the journal
“Psychological Research” the editorial board strives
to include different levels of research interests – theoretical analysis, experimental and empirical research,
design and development of psychological methods,
studies with practical character and more.

Рецензионна политика: Списание „Психологични изследвания“ приема и издава статии на
български и английски език. Статиите се приемат
за публикуване след двойно анонимно рецензиране. Рецензиите се съхраняват в редакцията на
списанието в течение на 5 години.

Peer review: Contributions to Psychological Research may be submitted in Bulgarian or in English.
Typically, manuscripts are approved for publication
subject to double blind peer-reviewing. The review
forms are kept in the editorial archive within 5 years.

Списанието се придържа към стандартите на
редакционната етика в съответствие с международните стандарти, препоръчани от Комитета
за етика на научните публикации (COPE) (http://
publicationethics.org/) при рецензиране, публикуване и спазване на авторските права.

Standards of editorial ethics in conformity with the
international standards recommended by the Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/) are applied in peer reviewing, publishing and respect for copyright rights.

Авторите носят пълна отговорност за съдържанието на своите публикации и мненията, изложени в тях. Публикуването на един ръкопис не
означава, че вижданията и позицията на автора
се споделят от редакционната колегия и ИИНЧБАН.

Signed articles are the responsibility of the authors.
Views expressed in them do not necessarily reflect
the views of the Editorial Board and the IPHS-BAS.

Индексиране и рефериране: Сп. ,,Психологични изследвания“ е реферирано във ВИНИТИ
и ERIH PLUS, и е включено в базата данни на
Central and Eastern European Online Library.

Indexing and referring: The journal “Psychological Research” is referenced in VINITI, ERIH PLUS
and is included in the database of the Central and
Eastern European Online Library.

Изданието има голямо значение не само за авторите, които публикуват в него, но и за специалис
ти психолози от практиката, студенти и докто
ранти по психология, както и за всички интересуващи се от постиженията на психологичната
наука. Редакционната колегия се стреми да поддържа добрите традиции и да развива качеството
на научнопубликационната практика за достигане на европейските стандарти. Цел на работата й
е научните постижения по психология в България
да станат достояние и на международната психологична общност.

The journal has a great importance not only for authors who publish in it, but also for specialists in
psychology, practitioners, undergraduate and PhD
students in psychology, as well as all interested in
the achievements of psychological science. The Editorial Board strives to maintain the best traditions
and to develop quality scientific publishing practice
to reach European standards. The goal of its work is
the scientific achievements in the field of psychology
in Bulgaria to become available to the international
psychological community.

