УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
УКАЗАНИЯ
ЗА ОФОРМЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТАТИИТЕ ЗА ГОДИШНИКА
НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
Обхват на списанието. Годишникът на СУ „Св. Климент Охридски” включва всички
научноизследователски направления и се издава минимум веднъж годишно за съответното
научно направление.
Изисквания към статиите. Статиите се подготвят на английски език. Те се представят на
хартиен и електронен носител в деня на регистрацията на самата конференция. Статиите включва
текст, написан на Word в DOC формат, с включени фигури, като фигурите от текста се представят
и в отделни файлове.
Изискване е ръкописът да не е бил и да не бъде публикуван в никое друго издание. Всички
ръкописи ще бъдат рецензирани преди отпечатване, като авторите ще бъдат уведомени при
одобряване на статиите за публикуване. Рецензентите си запазват правото да отправят корекции
и към редактираните ръкописите. Ръкописите ще бъдат публикувани след положителна рецензия
от Редакционната колегия и ако отговарят на изискванията на Годишникът на СУ „Св. Климент
Охридски”.
Годишникът си запазва правата за адаптиране и оформяне на статията чрез използване на
компютърни програми и системи, необходими при тяхното отпечатването.
Авторите отстъпват авторските права върху ръкописа на Годишник на СУ „Св. Климент
Охридски”.Това включва и правата за адаптиране и оформяне на статията с цел използване на
компютърни програми и системи, необходими при отпечатването.
Подготовка на ръкописа. Статиите трябва да има следната структура: заглавие,
автор(и), месторабота, ключови думи, абстракт, въведение, материали и методи, резултати и
обсъждане, заключение, благодарности, допълнения, литература.
Името, пощенски адрес и електронен адрес на автора за кореспонденция трябва да са
изписани на първата страница след авторския колектив.
Статиите трябва да се оформят по следния начин: Шрифт - Arial 12; Line Spacing – 1.5;
Page setup (Left 2,5; Top 2,0, Right 2,0); Заглавие - Arial 14, Bold; Авторски колектив - Arial 11, Italic;
Месторабота - Arial 10; Кореспондиращ автор – Arial 11; Абстракт - Arial 12; Ключови думи – Arial
12.
Фигурите трябва да са поставени в текста, близо до първото им споменаване. Те трябва
да са с високо качество (резолюция не по-малко от 300 dpi) и да се представят в отделни
файлове в JPG или TIF формат (за растерните изображения – снимки, рисунки). Всички цветни
фигури трябва да са конвертирани в черно-бели и да НЕ са интегрирани в Word формат.
Таблиците да са с минимален брой разграничителни линии, да са поместени в текста,
близо до техния коментар и отделени с известно разстояние отгоре и отдолу.
Всички цитирани публикации трябва да имат пълно библиографско описание - автори,
заглавие, списание, том, страници. В текста цитирането става по следния начин: Antus et al.
(1995); (Harborne, 1996; Hind and Boentje, 1996; Adsul et al., 2007).
Списъкът на литературата се подрежда азбучно по името на първия автор. Ако един
автор се цитира повече от един път, най-напред се дават самостоятелните му публикации,
подредени по години. Следват публикациите с един съавтор, с двама съавтори и т.н.
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