
 
 

XIII НАЦИОНАЛНА ШКОЛА  

ЗА ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ 
 

"Пътища към устойчивото развитие: подходи и приноси  

на социалните науки" 
 

25 - 27 май 2022 г. 
 

 

 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА РЕЗЮМЕ 

на доклад  

представящ преглед на литературата 

 
ЗАГЛАВИЕ (до 15 думи) 

 

Автор(и):  
Посочете три имена на автора (авторите). При повече от един автор подчертайте името на 

презентиращия автор. Посочете институционалната принадлежност на автора (ВУЗ/научна 

организация, в която се обучава/работи). Отбележете всеки от авторите и неговата институция с 

горен индекс с арабски цифри. 

 

Име Презиме Фамилия1, Име Презиме Фамилия2 

 

1Институт за изследване на населението и човека – БАН 
2Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

РЕЗЮМЕ 
Общ обем на резюмето: до 250 думи 

Въведение  

Този раздел следва да съдържа: 

- представяне на основни факти и аспекти на темата или проблема според съвременната 

наука, поставяне на темата в контекст, посочване на нови, противоречиви или специфични 

аспекти на темата или проблема, извеждане на мотивите за анализиране на темата. 

- формулиране на целта на доклада. 

 



 

Методи 

Този раздел следва да съдържа: 

- описание на използваните научни методи и подходи, представяне на научния труд като 

преглед (обзор) на литературата (несистематичен/наративен обзор или друг вид преглед 

(обзор) на литературата). При представяне на несистематичен преглед на литературата: да 

се посочат източниците на информация и обхватът на прегледа (какво включва и какво 

изключва), да се представят теоретичните концепции, емпиричните изследвания или 

методологиите, на които е направен преглед, като се откроят техни основни 

характеристики, които са от значение при прегледа.  

 

Обсъждане  

Този раздел следва да съдържа:  

- представяне на най-важните и на новите аспекти в направения преглед на литературата, на 

изводите, произтичащи от анализа, синтеза и интерпретацията на обобщената научна 

информация, открояване на неизследвани аспекти на темата или проблема и насоки за 

бъдещи изследвания, заключение. 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: до 6 думи 

Думи или кратки фрази, които посочват основните теми (проблеми, конструкти) в текста. 

Ключовите думи се използват за търсене и индексиране в бази данни. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА РЕЗЮМЕ 

на доклад  

представящ резултати от емпирично изследване1 

 
ЗАГЛАВИЕ (до 15 думи) 

 

Автор(и):  
Посочете три имена на автора (авторите). При повече от един автор подчертайте името на 

презентиращия автор. Посочете институционалната принадлежност на автора (ВУЗ/научна 

организация, в която се обучава/работи). Отбележете всеки от авторите и неговата институция с 

горен индекс с арабски цифри. 

 

Име Презиме Фамилия1, Име Презиме Фамилия2 

 

1Институт за изследване на населението и човека – БАН 
2Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 
1 Посочената структура на резюмето да се използва също при доклади, представящи систематичен 

преглед на литературата или мета-анализ 



 

РЕЗЮМЕ 
Общ обем на резюмето: до 250 думи 

Въведение  

Този раздел следва да съдържа: 

- представяне на основни факти и аспекти на темата или проблема според съвременната 

наука, поставяне на темата в контекст, извеждане на значимостта на темата или проблема. 

Представянето на проблема да очертава предпоставките за провеждане на емпиричното 

изследване. 

- формулиране на целта на изследването. Могат да се посочат и хипотези на изследването. 

 

Методи 

Този раздел следва да съдържа: 

- описание на използваните научни методи и подходи, изследователски дизайн, методи за 

събиране и анализ на емпирични данни. Да се посочи обемът и основни характеристики на 

извадката. При количествени емпирични изследвания могат да се посочат и използваните 

статистически методи за анализ. 

 

Резултати 

Този раздел следва да съдържа: 

- обобщено описание на най-важните резултати. При представяне на резултати от 

количествени изследвания да се представят обобщено основните резултати и 

взаимовръзки, като се включат и статистически резултати. При представяне на резултати 

от качествени изследвания да се представят основните извлечени теми или категории. 

 

Обсъждане  

Този раздел следва да съдържа:  

- обсъждане потвърждението на хипотезите, интерпретация на получените резултати, 

обсъждане на получените резултати в контекста на съществуващото актуално научно 

знание, обсъждане значението на получените резултати за науката и възможностите за 

приложение в практиката, заключение. 

 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: до 6 думи 

Думи или кратки фрази, които посочват основните теми (проблеми, конструкти) в текста. 

Ключовите думи се използват за търсене и индексиране в бази данни. 

 

 


