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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
Използвайте Microsoft Word шаблона DOCX, за да подготвите ръкописа
си. Ако вашата статия не е подготвена във формата на списанието, тя няма да
бъде приета за разглеждане от редакционната колегия.
Подаване на научни трудове за публикуване става по електронната поща
на адрес: kin@math.bas.bg
Преди да предложите научен труд за публикуване се уверете, че:
-

въпросите за етиката на публикациите, авторските права,
авторството, форматите на фигури, данните и формата на
препратките са били надлежно разгледани;

-

всички съавтори са одобрили съдържанието на изпратения ръкопис;

-

ръкописите, изпратени в списанието, не трябва да бъдат публикувани
преди, нито да бъдат разглеждани за публикуване в друго списание
или конференция.

Плагиатството във всичките му форми представлява неетично
издателско поведение и е неприемливо. Използваме професионални
инструменти за предотвратяване на плагиатство.
Всички научни трудове ще бъдат сляпо рецензирани от най-малко двама
членове на редакционния колектив. Всички предложения ще бъдат прегледани
въз основа на уместност, оригиналност, значимост, надеждност и яснота.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА НАУЧНИЯ ТРУД
➢ предложеният научен труд трябва да е с големина до 12 страници и
да съдържа до 10 фигури. Публикуват се и по-големи научни трудове,
и с по-вече фигури след одобрение от научна редакторска колегия.
➢ документът трябва да съдържа описание на вашето изследване и
изложението да бъде структурирано в различни раздели като:
Въведение, Методология, Резултати, Заключения, Благодарности (ако
е приложимо) и Литература. По-специално, научния труд трябва да
включват уводна част с представяне и анализ на разглеждания(ите)
проблем(и) и актуално състояние на съществуващите решения;
изложение на изследването и коментари на получените резултати;
оценка на приноса, посочваща предимства, ограничения и възможни
насоки за бъдещи изследвания.
➢ публикациите трябва да бъдат подадени на ясен и граматически
правилен език. Официалните езици на Списание „Културноисторическо наследство: опазване, представяне, дигитализация” (KIN
Journal) са английски, български и руски. Следните части на научния
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труд трябва да присъстват задължително на английски език в
публикацията (същите части могат да присъстват и на друг език например български):
✓ заглавие на публикацията;
✓ имена на автор(и), Институция(ии), държава(и), електронна(и)
поща(и);
✓ резюме и ключови думи на английски език;
✓ научна литература на английски
транслитерация ако е необходима).

език

(или

с

латинска

Научната литература трябва да отговаря на APA стандарт на изписване и
да е поместена в края на научния труд.
Изисквания към изписването на използваната научна литература:
➢ съдържа само научна литература и научни източници. Всичко
останало като пояснения, допълнения или интернет адреси се
записват в бележка под линия;
➢ списъкът с използваната научна литература трябва да отговаря на
APA стандарт на изписване и да е поместен в края на научния труд;
➢ задължително използваната научна литература се изписва на
английски или транслитерирана с латински букви, като е позволено
другоезично изписване в квадратни скоби след това. Забележка: Може
да се използва цитиране на друг език освен английски в бележка под
линия, но остава задължително изброяването на използваната научна
литература на английски в края на научния труд.;
➢ списъкът е подреден първо по азбучен ред, а на второ ниво, ако е
необходимо – хронологично;
➢ за научен източник се счита: публикация в научно реферирано
издание или книга; електронен източник с доказана научна стойност;
явно проследимо авторско изказване;
➢ научните литературни източници съдържат следните елементи:
1. автор или автори, като се изписват на латиница - първо
фамилия, после първо име или съкращение на първо име
(получер шрифт);
2. на второ място се изписва годината на публикуване в скоби;
3. на трето място се изписва заглавието на цитирания доклад или
книга или др.;
4. на четвърто място се изписва къде е публикуван/докладван
научния източник. По точно: ако е доклад в коя конференция,
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ако е глава от книга в коя книга, ако е статия в кое списание и
т.н. Ако се цитира цяла книга може да се пропусне тази част
(или да се напишат редакторите);
5. на пето място се изписва наименование на издателството и
мястото на публикуване (ГРАД и ДЪРЖАВА на публикуване)
6. на последно място се изписва техническата информация на
научния източник, като ISSN или ISBN или DOI и общо страници
на доклада или книгата

