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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ 

Уважаеми автори, тук сме се опитали да дадем няколко полезни съвети, отнасящи се до 

съдържанието, структурата и оформлението на дадена статия. Смятаме, че те ще Ви 

помогнат при подготовка на Вашите ръкописи и представянето им за публикуване на 

страниците на сп. „Проблеми на географията”. 

1. Заглавие – трябва да е възможно най-кратко и същевременно ясно да показва 

същността на изследването. Не е желателно то да съдържа паразитни думи като 

“Изследване на”, “Проучване върху”, “Сравнение на”, “Принос върху въпроса за” и 

т.н., по-скоро да акцентира върху резултатите от изследването.  

2. Резюме – ако не владеете отлично английски език, най-добре е да се обърнете към 

филолог, при това с подходяща географска специализация. Редколегията не поема 

ангажимент за превод на резюметата. 

3. Съкращения – първото им цитиране трябва да е след цялостното изписване на думите  

– например: Българска академия на науките (БАН).  

4. Въведение – целта му е да се аргументира нуждата от изследването, да се направи 

кратък преглед на съществуващата литература по проблема и да се разкрият някои 

празноти на съществуващите познания или противоречието в публикуваните досега 

материали. На тази база се формулират работна хипотеза и ясно аргументирани цел и 

задачи, като се посочват обектът и предметът на изследването. 

5. Методи – използваните в процеса на изследване методи се описват подробно. Не се 

допускат описания на материали и методи, които вече са описани, а се цитира 

съответната публикация. Модификациите и отклоненията от описаните другаде методи 

обаче се посочват. Особено внимание се обръща на описанието на приложените 

статистически методи и пакети от готови компютърни програми, които трябва да се 

цитират с необходимите библиографски данни. Не е достатъчно цитирането на 

източник, разглеждащ методите за статистическа обработка, без да се посочи точно 

какъв метод от описаните е приложен.  

6. Използвани данни – източниците, от които се използва информация, трябва да бъдат 

задължително цитирани в текста – с име, година и страници; данните трябва да са 

коректно и точно използвани. 

Допуска се обединяване в едно подзаглавие на използваните методи и 

информация (данни). 

7. Резултати – текстът е кратък и съдържа основните резултати от проведените 

изследвания; представят се в разбираеми таблици и фигури, придружени от 
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необходимите за оценката статистически параметри; таблиците да не се обременяват с 

излишни данни. Не се допуска повтаряне в текста на данните от таблиците и фигурите. 

Не е желателно и преразказването им.  

 - таблици: в текста се обозначават съкратено – табл.; за предпочитане е 

таблицата да се събира на страницата, без да се обръща широката част на листа 

хоризонтално; големите таблици трябва да се избягват; ако данните са много, да се 

разделят на две или повече малки таблици; таблиците да се номерират последователно 

според цитирането им в текста; всяка таблица трябва да има заглавие, което да я прави 

напълно разбираема, без да се чете текста на статията; надписите на колоните и 

редовете трябва да бъдат кратки, но достатъчно ясни, с обозначени мерни единици (ако 

имат) според международната SI система; необходимите обяснения се дават под 

таблицата, като се означават със съответни знаци.  

 - фигури: в теста се обозначават съкратено – фиг. ; номерират се последователно 

според реда на цитиране в текста; не се допускат фигури, които не са цитирани; 

номерът и заглавието се поставят под фигурата; фигурите и текстът под тях трябва да 

са саморазбираеми и по възможност на тях да се отбелязва достоверността на разликите 

между отделните варианти. Цветни илюстрации се приемат по изключение. 

Искането на разрешение за използване на илюстрации, таблици и обширни 

цитати от други публикации, съобразно законите за авторските права (Copyright) 

и отбелязването на това в статията е задължение на авторите.  

8. Анализ – целта на анализа е чрез сравняване с резултатите и заключенията на други 

учени да посочи ясно и убедително какъв е приносът на изследването в дискутираната 

научна област. Това налага понякога анализът да бъде по-обширен, като е необходимо 

да се пояснят и аргументират изводите, които произтичат от изследването. Налага се 

често да се цитират резултатите, но не се допуска да се преразказват и описват 

повторно.  

Допуска се обединяването на резултатите и анализа, без да се пренебрегва 

задълбоченото обсъждане на резултатите.  

10. Заключение (изводи, приноси) –  заключението съдържа резултатите от проведените 

изследвания, представени с няколко изречения, като се акцентира върху най-важните 

последствия от тях за науката и практиката. Изводите се споменават, но не се 

обосновават подробно. Приносите са сърцевината на заключението.  

11. Преди да изпратите статията в редакцията: 1. Винаги изпращайте само 

окончателен вариант на ръкописите; рецензентите не са задължени да четат няколко 
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поредно коригирани от автора варианти, освен ако статията не е преработена или 

допълнена в резултат на становище на рецензента. 2. Изчетете внимателно най-малко 

два пъти ръкописа – веднъж за съдържание, втори път за стил и граматика, като 

акцентирате върху заглавията и подзаглавията (без точки в края), както и описите на 

фигурите и таблиците (също не завършват с точки), като проверите дали са 

саморазбираеми и ясни, без да се чете текста. 3. Прочете самостоятелно резюмето и 

проверете дали дава пълна представа за характера на изследването, приложените 

методи и получените резултати. 4. За някои подробности по офорлението на текста 

бихте могли да направите справка на електронния вариант на списанието, поместен на 

сайта, или да разгърнете някоя излязла вече от печат книжка.  

Винаги когато имате неяснота относно подготовката на материал за печат, не се 

колебайте да се обадите и да се свържете с редакцията: тел. 02 870 02 04; 02 979 33 61; 

e-mail: iboteva@abv.bg; geoproblems@gmail.com. Използвайте тези контакти, ако имате 

свои препоръки и различни виждания, които ще бъдат разгледани и евентуално взети 

под внимание. 
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