ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА
ОТГОВАРЯТ РЪКОПИСИТЕ В ГОДИШНИК НА ИУ - ВАРНА
За публикуване в Годишника се приемат ръкописи на български и/или
английски език.
Ръкописите трябва да имат следната структура:
1. класификационен индекс (индекси) по EconLit (JEL Clasification Codes);
2. заглавие - ясно и точно формулирано;
3. встъпителна част (въведение);
4. изложение – структурирано в отделни глави и параграфи;
5. заключение;
6. бележки (ако има такива);
7. цитирани източници (позовавания);
8. резюме (до 150 думи) и ключови думи (до пет) на български език;
9. резюме (до 150 думи) и ключови думи (до пет) на английски език;
10. съдържание.
Ръкописите трябва да отговарят на следните формални технически
изисквания:
1. да са написани на текстов редактор Microsoft Word for Windows 97-2003,
шрифт Times New Roman, размер 14 pt, междуредие 1,5 lines;
2. обем на текста – от 21 до 60 стандартни страници, вкл. съдържанието;
3. размер на страницата – А4, ориентация – Portrait, размер на полетата на
страницата в сантиметри: top – 2.5, bottom – 2.5, left – 2.5, right – 2.5 (допуска се
отделни таблици и схеми да бъдат с ориентация Landscape);
4. размерът на таблиците и фигурите да е не по-голям от формат А4;
номерацията на таблиците и фигурите да бъде последователна в текста на
материала. Не се допуска използването на цветни фигури, диаграми и снимки.
Графичните изображения (с изключение на фотографските снимки) да са
редактируеми. Наименованието на таблицата се разполага непосредствено над

самата таблица, центрирано. Над наименованието, подравнен отдясно, се изписва
номерът на таблицата. Фигурите се номерират отдолу, центрирано. До номера на
фигурата се изписва наименованието. За всяка таблица (фигура) се посочва
източникът на данните;
5. в горния десен ъгъл на първата страница се изписва библиотечен
класификационен индекс (или комбинация от индекси) по EconLit (JEL
Clasification Codes);
6. заглавието се изписва с главни букви и без съкращения (шрифт Times New
Roman, размер 14 pt, междуредие 1,5 lines , Bold – Center );
7. описанието на използваните източници и цитирането в текста е по Harvard
short reference stile. Цитираните източници на кирилица задължително се
транслитерират съгласно Закона за транслитерацията (ДВ 19/2009 г.);
8. допуска се в текста да се вмъкват бележки (endnotes). Същите се
номерират с арабски цифри и се поясняват в края на студията, преди списъка с
използваната литература;
9. резюметата (на български и английски език) се изписват с шрифт Times
New Roman, размер 12 pt, междуредие 1,5 lines , Normal, Justified в обем до 150
думи;
10. ключовите думи, не повече от пет, (на на български и английски език) се
изписват с шрифт Times New Roman, размер 12 pt, междуредие 1,5 lines , Bold,
Justified непосредствено под съответните резюмета;
11. включените в текста формули се изписват с Microsoft Equation 3.0.
Номерацията им е подравнена отдясно.

