УКАЗАНИЯ
ЗА ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ ЗА ГОДИШНИКА „ADVANCES IN BULGARIAN
SCIENCE” ISSN 1314-3565 (Online)
Общи изисквания
Статиите да са изготвени на английски език с анотация в обем до 800
знака.
Графиките, таблиците и друг допълнителен илюстративен материал се
представят в отделни файлове.
Обемът на статиите да не надхвърля 15 стандартни страници (с
включени илюстрации, таблици и други приложения).
Оформените съгласно изискванията статии се изпращат в MS Word и PDF
формат на e-mail: advances@nacid.bg
Издателят си запазва правата за адаптиране и оформяне на статията чрез
използване на компютърни програми и системи, необходими за отпечатването.
Технически параметри и оформяне на ръкописа
Формат на страницата: A4, полета – 20 mm от всички страни
Шрифт: Arial
Междуредово разстояние: 1,5
Отстъп (нов ред на абзац): 1.25 cm
Заглавие на статията: центрирано, font size 14, bold
Един празен ред
Име и фамилия на автора/авторите: центрирано, font size 12, bold
Институция/институции на авторите: центрирано, font size 12, regular
Адрес на институцията/институциите: центрирано, font size 12, regular
Ако институциите са повече от една, те се изброяват последователно с
цифров индекс (superscript), който присъства и след името на съответния автор.
Електронен адрес/и за кореспонденция (e-mail).
Един празен ред
Анотация на английски език: двустранно подравнен текст, font size 12,
italic
Един празен ред
Ключови думи: до седем на брой, двустранно подравнен текст, font size
12, italic
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Един празен ред
Текст на статията: двустранно подравнен, font size 12, regular
Да не се използва сричкопренасяне.
Между абзаците да не се оставя допълнително разстояние.
Между думите в изречението и след препинателните знаци се оставя само
един интервал.
Таблиците и фигурите се поставят на съответното място в текста,
последователно номерирани и с подходящо заглавие (на английски език).
Качеството на изображенията да не е по-ниско от 350 dpi.
Таблиците да са поместени в текста, близо до техния коментар и отделени
с известно разстояние отгоре и отдолу.
Един празен ред.
Описание

на

цитираната

литература

(References):

двустранно

подравнено, font size 12, regular
Бележки на авторите се посочват под линия (footnote) с поредна
номерация.
Цитиране на източниците
Цитираната литература се представя като списък /References/ с поредна
номерация на библиографските записи след основния текст на статията.
Цитирането на източниците се извършва според БДС ISO 690:2011
Информация и документация. Ръководство за библиографско цитиране на
информационни ресурси.
Последователност на елементите
Име. Заглавие. [Означение на носител (ако е необходимо)]. Поредност на
изданието. Място на издаване, Издател, година, страници. Заглавие на серия
(ако идентифицира източника), Номерация, Стандартен идентификатор (ако е
наличен). [Достъп – посочва се интернет адрес при онлайн източниците и датата
на преглеждане]
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