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Не само авторите, но също и рецензентите и членовете на редакционния 

екип трябва да разкриват всякакви връзки, които могат да причинят конфликт на 

интереси с авторите на статиите, изпратени за публикуване в „Любословие“. 

За конфликт на интереси ние считаме финансово отношение, което може да 

повлияе на обективността или на тълкуването на публикацията. Такива конфликти 

на интереси включват връзки с компании, свързани с предмета на статията. Тези 

връзки включват работа, собственост на средства, членство в комисии или бордове 

на директори или получаване на хонорари в замяна на услуги и т.н. Когато бъде 

разкрит конфликт на интереси от автора или редактора, това се отбелязва с бележка 

под линия, описваща конфликта. 

Конфликт на интереси на авторите 

Авторите трябва да съобщят за всеки конфликт на интереси, когато изпращат 

статията си. Те трябва да посочат и всички източници на финансиране на 

изследването. Тази информация следва да бъде част от раздела Благодарности, 

обособен в статията. Ако статията е в съавторство, кореспондиращият автор трябва 

да гарантира, че всички автори са разкрили всички конфликти на интереси. 

Конфликт на интереси на рецензентите и редакторите 

Рецензентите и редакторите трябва да отхвърлят рецензиране/редактиране на 

материал, ако конфликт на интереси им пречи да бъдат обективни в своята оценка. 

Редакционните решения за материали, предоставени от главния редактор, се вземат 

от друг член на редакционната колегия, който не е от същата институция и няма 

конфликт на интереси. Другият редактор избира рецензенти и взема всички 

решения за статията. 

Изпращане на статия от автор от същата институция като един от 

редакторите 

Материал, изпратен от автор, за когото има потенциален конфликт на интереси, 

защото е от същата институция в качеството си на един от редакторите, се 

обработва от един от другите редактори. Той избира рецензентите и взема всички 

решения за статията. 

Изпращане на статия от роднина на редактора  

Статия, изпратена от роднина на един от редакторите или от автор, чиято връзка с 

един от редакторите може да доведе до пристрастност (напр. близко приятелство 

или конфликт/съперничество), се обработва от друг редактор по отношение на 

избора на рецензенти и вземането на решения. 

Списание „Любословие“ публикува бележки, разкриващи конфликт(и) на интереси 

във връзка с вече публикувани статии. Автори, рецензенти или редактори, които не 

са разкрили конфликт на интереси, могат да получат санкция, включително забрана 

за публикуване в списанието за определен период от време. Тази политика е 

приложима за всички изследователски статии, както и за разделите Класическо 

наследство, Академичен преглед и Документ и памет. 


