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Регистрация  
За да се регистрирате в платформата на списанието “Проблеми на постмодерността“ посетете следния адрес: 

https://pmpjournal.org. От посочените вдясно възможни команди - изберете Register. В случай, че вече имате 

направена регистрация, за да продължите с подаване на статия, изберете Login. 

 

 

 

 

Профилни данни 
Профилните данни Ви идентифицират в системата на списанието. Необходимите данни включват: Собствено и 

фамилно име, принадлежност (университет, лаборатория, академия, и т.н.), държава. 

https://pmpjournal.org/


 

 

Втората част от профилните Ви данни са: имейл, потребителско име и парола, с които ще се идентифицирате 

пред системата при последващи влизания. Трябва да приемете събирането и съхраняване на Вашите данни, 

както и да посочите дали желаете да получавате известия за новите броеве на списанието или да бъдете 

рецензент. 

 

 

 



Подаване на нова статия 
След успешно регистриране или идентифициране Вие може да продължите с: 

- Преглед на направените подавания  

- Подаването на нова статия 

- Редактиране на профила 

- Да продължите с разглеждане на списанието 

За подаване на нова статия изберете Make a Submission (Make a New Submission) . Отивате   и кликвате вдясно 

под синята лента и после вляво във втората позиция от падащото меню - Make a New Submission 

 

 

 

Посочете секцията, за която подавате статия и потвърдете, че сте спазили изискванията на списанието, а именно 

че: 

- статията Ви не е вече публикувана или е предоставена за разглеждане за публикуване в друго списание 

- статията е във очакван файлов формат измежду: OpenOffice Document, Microsoft Word Document, RTF (Rich 

Text Format) 

- когато са налични URL адреси за посочените източници - те са включени 

- спазили сте форматирането, което се изисква, съгласно темплейта (шаблона) и указанията за авторите. 

Посочете Вашите бележки до редактора (ако имате такива). 

За да продължите, трябва да потвърдите, че сте съгласен да се свържем с Вас относно  подадената от Вас статия, 

както и че се съгласявате за събирането и съхраняването на Вашите данни. 



 

 

Процесът по качване на файловете на статията е организиран в три отделни стъпки – качване на файла, преглед на 

детайлите и потвърждаване.  

 

 



 

 

 

 

След качване на файла на статията Вие може да продължите с подаването на данните за самата статия като: 

заглавие, подзаглавие, резюме, автори (по подразбиране Вие сте посочен като един от авторите), ключови думи 

и цитираните в текста други източници.  



 

 

 

След приключване на въвеждането на метаданните за статията  трябва да финализирате процеса с 

потвърждаване на подаването на статията. 



 

Системата ще поиска повторно да потвърдите, че искате да подадете тази статия за разглеждане в списанието.  

 

 

 

След приключване на тази последна стъпка може: 

- да разгледате направеното подаване  

- да направите следващо подаване 

- да се върнете в начален екран. 

 



 

 


