
За изданието 
 
Годишникът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е традиционен 
периодичен научен орган на Софийския университет, в който се публикуват ежегодно 

 научни студии. Отделните факултети имат свои поредици. Годишникът излиза и в 
електронна версия, и като печатно издание с ISSN в единен дизайн, утвърден от 
университетското издателство. Годишникът публикува оригинални 
научноизследователски студии (на български и на английски език), за които авторът 
декларира, че не са издавани другаде, включително под друго заглавие. Отпечатването 
в него е безплатно.  
 
История  
 
Годишникът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е основан през 1904 г., 
на 16-тата година след откриването на самия университет през 1888 г. като първо висше 
училище в България. Той е най-старото българско научно списание. 
Годишникът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по 
науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) преминава през различни трансформации 
поради промени на името на факултета и е продължение на: 

• Годишника на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по 
науки за образованието и изкуствата с ISSN 2682-9622, издаван през 2019 г.; 

• Годишника на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по 
начална и предучилищна педагогика с ISSN 0861-8216 (print), издаван в периода 
между 1993-2018 г.; 

• Годишника на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет за 
детски и начални учители с ISSN C625-8891, издаван през периода 1984-1992 г. 
От 2020 г. по решение на Факултетния съвет на Факултета по науки за 
образованието и изкуствата Годишникът се разделя на две книги – Книга Педагогически 
науки и Книга Изкуства. Също от 2020 г. в изпълнение на приети решения на 
Академичния съвет на Софийския университет, Годишникът на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, ФНОИ преминава към външно рецензиране с анонимни 
рецензенти. 
 

Цели и тематичен обхват на Годишника 

Годишникът на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, Факултет по науки за 
образованието и изкуствата (ФНОИ), Книга Педагогически науки е издание с 
международно участие, което приема публикации, отразяващи теоретични и 
практически аспекти в областта на педагогическите науки. Уникален акцент на 
изданието е фокусът върху актуални педагогически изследвания. Тематичният обхват на 
Годишника е насочен към аспекти на началната училищна педагогика, предучилищната 
педагогика, социалната педагогика, специалната педагогика, медийната педагогика, 
педагогиката на висшето образование. Изданието е отворено към иновативни 
изследвания и в различни частни области на педагогическата наука. В допълнение 
изданието може да публикува и рецензии на отпечатани научни книги. 


