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за представяне на статиите за „Годишника на ВУСИ“
Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
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руски, английски, немски, френски. Резюмето и ключовите думи към статията са
съответно на английски език (ако статията е на български език) и на български език
(ако статията е на чужд език). След основното заглавие и автора/ите по същия съответен начин се дават преведени заглавието и автора/ите.
4. Обемът на всяка статия е до 6 стр. А4, с шрифт Arial, 10,5 pt, разстояние Single,
двустранно подравнено, отстъп на първия ред 1 см.
5. Авторите носят пълна отговорност за научната оригиналност и достоверност на
резултатите, за стиловото и езиковото оформление на статиите и резюметата.
6. Всеки автор може да участва в Годишника с 1 статия самостоятелно и/или с 1 в
съавторство, но с не повече от общо две статии.
7. Статиите се предават в редакционната колегия от 1 юни до 10 октомври.
8. Всяка статия се представя в два печатни екземпляра и в електронна версия (в
MSWord format), която се изпраща на служебната електронна поща на членовете на
Редколегията – info@vusi.bg.
Раздел ІІ. ПРАВИЛА НА РЕЦЕНЗИРАНЕ
1. Статиите ще бъдат рецензирани от по един рецензент, научната степен, академичната длъжност и името на когото ще бъде посочено в съдържанието на Годишника.
2. Рецензентът трябва да е хабилитиран преподавател или да има научна степен
„доктор“ в съответната област. Един преподавател не може да бъде рецензент на
повече от две статии.
3. Рецензентът се определя на заседание на съответното звено (катедра, департамент и т.н.), където е на щат първият автор. Всяка представена статия се придружава с протокол за избор на рецензент.
4. Срокът за рецензиране е до три седмици от датата на възлагане.
5. При положителна рецензия редакционната колегия връща статиите на авторите
за нанасяне на необходимите корекции.
6. Преработените ръкопис и електронната му версия, придружени с декларация за
отразените забележки на рецензента, се представят в редакционната колегия найкъсно до 10 ноември. Статии, предадени след този срок, остават за следващата
година.
Раздел IІІ. ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
1. Статиите трябва да са написани на MSWord 2003 (или на по-висока версия на
програмата), като на диск статиите са записани във файлов формат doc. Файлът не
се архивира.
2. За форматирането на статиите менютата на Word 2003 се настройват по следния
начин:
Page setup:

Format:

Margins: Top - 2 cm; Bottom - 2 cm; Left - 2; Right - 2 cm
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Paper Size: A4 (21 x 29.7 cm)
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Paragraph: First line - 1 cm; Line Spacing - Single; Alignment - Justified;
Indentation: Left - 0, Right - 0; Spacing: Before - 0; After - 0
3. Страниците не се номерират.
4. Първата страница на статията се оформя по следния начин:
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допуска инициално съкращение на собствените имена), научни звания и степени на
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език с Italic се помества резюмето на статията. На нов ред също с малки букви се
изписва Keywords: и на английски език също с Italic се пишат ключовите думи
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Language – Hyphenation – Automatically hyphenate document.
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6. Таблици, фигури и източници
1) Таблиците, графиките и фигурите са черно-бели, вграждат се софтуерно в текста,
номерацията им е с арабски цифри.
2) Думата Таблица се изписва изцяло, с малки букви, Bold, Italic. Заглавието на
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подравнено, преди фигурата.
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следва текстът, 9 pt, Italic.
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8. Литературните позовавания се посочват в текста в последователно нарастващ
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9. В края на статията се изписват имената на автора/ите и се посочват неговият/техният адрес, тел., e-mail. Упоменава се и кой е водещият автор.
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