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УКАЗАНИЯ
ЗА ОФОРМЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЪКОПИСИТЕ НА ГОДИШНИЦИТЕ
НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Обхват на списанието. Годишникът включва всички научноизследователски направления във
факултетите. Той се издава веднъж годишно. Публикуването в него е безплатно.
Изисквания към статиите. Статиите се изпращат по електронната поща на главния редактор на
годишника. Представянето включва текста, написан на Word в DOC формат, с включени фигури,
фигурите в отделни файлове, както и придружаващо писмо с електронните адреси на трима
потенциални рецензенти.
Изисква се ръкописът да не е бил и да не бъде публикуван в никое друго издание. Всички
ръкописи ще бъдат рецензирани. Авторите ще бъдат уведомени при одобряване на статиите за
публикуване. Редакторите си запазват правото да реда-ктират ръкописите, когато е нужно, и да
връщат тези, които не отговарят на изис-кванията и обхвата на списанието.
Авторите отстъпват авторските права върху ръкописа на съответния факултет. Това включва и
правата за адаптиране и оформяне на статията с цел използване на компютърни програми и
системи, необходими при отпечатването.
Подготовка на ръкописа. Желателно е ръкописите да не са по-големи от 20 стр. Те трябва да са
напечатани едностранно на листове А4 и с достатъчно широки полета. Ръкописът трябва да има
следната структура: заглавие, автор(и), месторабота, абстракт на английски, абстракт на
български, PACS номер, ключови думи (на англ.), основен текст, благодарности, допълнения,
литература. Името, пълен пощенски адрес, телефонен и факс-номер и електронен адрес на автора
за кореспонденция трябва да са изписани на първата страница като бележка под черта.
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 се представят в отделни файлове в EPS
формат (за векторните изображения – черно-бели чертежи и графики) и JPG или TIF формат (за
растерните изображения – снимки, рисунки). Всички цветни фигури трябва да са конвертирани в
черно-бели.
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.
Забележките под линия да са минимален брой, кратки и последователно номерирани.
Литературата трябва да включва всички автори, споменати в текста, подредени по азбучен ред
на фамилните имена. Изписват се с редовни букви светъл курсив, като имената на първия автор са
с инверсия (Петров, Т.), а на следващите – в прав ред (В. Ангелов). В списъка на литературата
авторите не се номерират. В текста авторите се цитират с фамилия, година на публикуване на
работата, страница или страници от нея. (Петров 2005:279; Scott 2007:27–58) За изданията от
областта на природо-математическите науки се приема цитиране на литературата в квадратни
скоби, например [3], [1, 3], [5, с./p. 98], [12, гл./Ch. 2.11], като номерирането е последователно, по
реда на цитирането.
Примери за оформяне списъка на литературата:
[1] Haake, F. Quantum Signatures of Chaos. Berlin, 1991.
[2] Berlad, G. I., A. P. Dar, G. M. Eilam. Phys. Rev. D, 1980, 22, 7, 1547.
[3] DeWitt-Morette, C. In: NATO ASI Series B: Physics, 1997, 361, 51.
За по-подробна информация относно подготовката на ръкописа, моля, контактувайте с
редакторите на съответния годишник.

