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AUTHOR REQUIREMENTS
1.
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Papers with plain text with a minimum of 10,000 characters and up to 27 000
characters with spaces (incl. footnotes) shall be considered as scientific articles
and accepted. Texts below 10,000 characters are considered scientific messages.
If the paper has figures/tables/illustrations, one of these is considered equal to 500
characters.
The materials are accepted in .DOCX, .TXT format, with illustrations / images in
separate files and mandatory indication of their source. Main text in Century Gothic
font, 9pt. Line spacing 1.3, A5 format. (template here)
The texts are reviewed by two independent experts.
THE ARTICLES MUST INCLUDE THE FOLLOWING:

4.

Full names of the author (s); scientific organization representing, city, country; email (optional)
5. Title in the language of the article; Title in English;
6. Summary of the language of the article; Abstract in English;
7. Keywords in the language of the article; Keywords in English;
8. All figures, images or tables should be properly described and quoted in the text.
For correct formatting of the whole article, pls use the STYLES created in the
MS WORD template.
9. If plagiarism is proven and described formally by the editorial board, the text will
be rejected and the author is notified by e-mail.
10. Literature. At the end of the article, non-numbered, alphabetically ordered list in
APA-style must show the scientific literature in the original language, followed by
the same in English. Each title is on a new line. Internet sources are placed after
the literature list, with a mandatory mention of the date of the last visit of the URL.
For APA style, examples:
Style Elements are: Author, Date / Year of Issue, Source Title (Report / Article /
Book), Collection Title / Book, along with Editors and Other Supplements
(Optional), Volume / Number and version of the literary source, Publisher and
place (country) of publication (optional), Pages of the cited source. E.g. Petkov,
P. S. (2017). Cultural and Historical Heritage in the Shipka Pass and the
Development of Cultural Tourism. (P. S. Petkov, & G. Bogdanova, Eds.) Cultural
and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization, 3 (1), pp. 1219
11. Texts which do not meet all the above requirements for a scientific
paper/message will not be accepted.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
1.

2.

3.

За научни статии: до 15 с. БДС, 27 000 знака чист текст *
За научни съобщения: до 8 с. БДС, 14 400 знака чист текст
За научни студии: до 25 с. БДС, 45 000 знака чист текст
* Чист текст: текст с интервали и включени бележки под линия.
500 знака се равняват на 1 фигура/таблица/изображение.
Текстове с над фиксирания обем за научна статия могат да бъдат
публикувани само след предварителна договореност с редколегията.
Всички използвани фигури, изображения или таблици трябва да са
надлежно описани и цитирани в текста.
Файлов формат: .DOCX, .TXT, с илюстрации/изображения в отделни
файлове и задължително посочване на източника им. Основен текст в шрифт
Arial, 9pt. Междуредово разстояние 1.3. Вж. образец
Текстовете подлежат на двойно анонимно рецензиране.

СТАТИИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАТ СЛЕДНИТЕ
ПОЛЕТА НА ЕЗИКА НА СТАТИЯТА И НА АНГЛИЙСКИ
ЕЗИК:
4.
5.
6.
7.
8.

Име и фамилия на автора/авторите; научна организация, която
представлява, град, държава; е-поща (телефон по желание)
Заглавие на езика на статията
Резюме на езика на статията
Ключови думи на езика на статията
Литература. В края на статията в неномериран, азбучно подреден списък в
стил APA се поставя използваната научна литература на английски език и на
оригиналния език (ако езикът е различен от английски). Интернет източниците
се поставят след списъка с научната литература, със задължително
отбелязване на датата на последно посещение на URL адреса.

За стила APA, примери:
Елементите на стила са: Автор, Дата/година на издаване, Заглавие на
източника (доклад/статия/книга), Заглавие на сборника/книгата, заедно с редактори
и други допълнения (не задължително), Том/номер и версия на литературния
източник, Издател и място (държава) на издаване (не задължително), Страници на
цитирания източник. Напр. Petkov, P. S. (2017). Cultural and Historical Heritage in the
Shipka Pass and the Development of Cultural Tourism. (P. S. Petkov, & G. Bogdanova, Eds.)
Cultural and Historical Heritage: Preservation, Presentation, Digitalization, 3(1), pp. 12-19.

Няма да се приемат текстове, които не отговарят на всички
изброени изисквания за научна статия/съобщение. Няма да се
публикуват текстове при доказано плагиатство и липса на развита
научна теза.
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