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The Strategies for Policy in Science and Education-
Strategii na obrazovatelnata i nauchnata politika 
Journal articles are included in EBSCOhost Research 

Strategies for Policy in Science and Education-Strategii 
na obrazovatelnata i nauchnata politika Journal is 
included in the European Reference Index for the 
Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

The Strategies for Policy in Science and Education-
Strategii na obrazovatelnata i nauchnata politika Journal 
articles are full text indexed by the Central and Eastern 
European Online Library (CEEOL)

The Strategies for Policy in Science and Education-
Strategii na obrazovatelnata i nauchnata politika Journal 
articles are indexed and abstracted by Google Scholar; 
Primo (Ex Libris); Summon (ProQuest); Sociological 
Abstracts; Social Services Abstracts; Worldwide Political 
Science Abstracts; Pais International and Linguistic and 
Language Behaviour Abstracts

The Strategies for Policy in Science and Education-
Strategii na obrazovatelnata i nauchnata politika 
Journal articles are indexed, referred and abstracted 
in Web of Science

Web of Science Core Collection

Strategies for Policy in Science and Education-Strategii 
na obrazovatelnata i nauchnata politika Journal  
is indexed and abstracted in The Philosopher‘s Index

Strategies for Policy in Science and Education-Strategii 
na obrazovatelnata i nauchnata politika Journal is 
indexed, referred and abstracted in Russian Science 
Citation Index

The journal is listed, indexed and abstracted in:



Профил на списанието
„Стратегии на образователната и научната политика“ е научно списание, 

основано през 1993 година, което има за цел да запознае педагогическите 
специалисти с управленски функции: директори на образователни институции, 
експерти от регионалните инспекторати, както и специалисти в общини, с визията за 
образователната политика на Министерството на образованието и науката; представя 
научни анализи и парадигми за развитието на българското образование в европейски 
контекст за университетски преподаватели и специалисти от научнообразователния 
сектор в системата на висшето образование; представя стратегическите приоритети 
в областта на научните изследвания с теоретичен и приложен характер; ориентира 
педагогическата колегия от всички степени на образователната система за 
приложение на иновативни образователни практики и връзката им с научната 
политика на Министерството на образованието и науката; ориентира изследователите 
в науката и образователната практика за реализиране на проектни предложения и 
програми в европейски и национален контекст, закони, държавни образователни 
стандарти, учебни програми и други документи с препоръчителен и директивен 
характер, свързани с българската образователна политика.

Поддържат се постоянни рубрики за политиката в средното и висшето 
образование, научната политика, интеграцията в европейското образователно  
и научно пространство, резултати от научни изследвания, дискусии, нови книги  
и др. Списанието е организатор и съорганизатор на дискусии, кръгли маси, научни 
конференции, посветени на съвременните проблеми в българското образование  
и наука, медиен партньор e в международни образователни проекти.

Периодичност на изданието: 6 книжки годишно. 
Очакваме вашите мнения и коментари на електронен адрес: strategies@

azbuki.bg

Journal Scope
„Strategies for Policy in Science and Education“ is a Bulgarian Educational 

Journal, founded in 1993. It aims to acquaint the pedagogical specialists with manager 
functions: heads of scientific institutions, experts from regional inspectorates as well as 
municipality experts, with the educational policy vision of Ministry of Education and 
Science; present scientific analysis and paradigms for the development of the Bulgarian 
education in the European context - for university professors and experts from the 
scientific and education sector in the field of higher education; present the strategic 
priorities in the field of scientific studies with theoretical and applied nature; orient the 
pedagogical body from all educational system levels for applying innovative educational  
practices and their relation with the scientific policy of Ministry of Education and Science, orient 
the researchers in the field of science and educational practice how to successfully manage  
projects and programs at European and national context, laws, state educational standards, 
curricula and other documents of recommendatory nature and directives related to the 
Bulgarian educational policy.

The journal maintains regular columns in secondary and higher education, science 
policy, integration into the European educational and scientific space, study results, 
discussions, new books etc. The journal organizes and co-organizes discussions, round 
tables, scientific conferences on contemporary issues in Bulgarian education and science 
and is also partnering in international educational projects.

Circulation: six issues per year.
Please, send your comments and opinions at: strategies@azbuki.bg
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Научни списания Цена за 
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Български език 
и литература 39 лв.
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