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ЕТИЧНИ НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
СЪТРУДНИЦИТЕ
НА СПИСАНИЕ „ИЗДАТЕЛ“

ETHICAL STANDARDS AND REQUIREMENTS
COLLABORATORS
OF MAGAZINE „IZDATEL“ (= PUBLISHER)

1. Редакцията не публикува материали, които целят
уронване престижа на други автори, сътрудници или
частни лица, както и на институции.
2. Приема статии в обем до 8 страници, с големина
14 pt (30 реда на страница; 60 знака за ред), с резюме
5–8 реда на английски език и ключови думи (също на
английски). Библиографският списък освен на български се приема с транслитерация на латиница. Библиографията към статиите не трябва да надвишава 20 източника, без допълнителни бележки.
3. Илюстрациите се приемат на jpeg формат (не
повече от 3 бр. за един авторов текст).
4. Научните съобщения, рецензиите и отзивите се
приемат в обем до 5 страници (14 pt, при същия стандарт и изисквания за транслитерация на библиографския списък, когато източниците са на български език).
5. Не се изплащат хонорари на авторите и на редакционния борд на списанието.
6. Авторите получават авторски екземпляр от съответната публикация.
7. Последните годишнини се представят в електронен вид на PDF формат на сайта на УниБИТ.

1. The editors did not publish material aimed at
undermining the reputation of other authors, contributors
or individuals, as well as institutions.
2. The editors articles in volume to 8 pages, size 14 pt
(30 lines per page, 60 characters row), with a summary of
5-8 lines in English and key words (also in English). Bibliographical list except Bulgarian taken with transliteration
in Latin. The bibliography to the articles should not exceed
20 source, no additional notes.
3. The illustrations are accepted on jpeg format (no
more than 3 of an author’s text).
4. Scientific reports, reviews and feedback are accepted
for up to 5 pages (14 pt, with the same standards and
requirements for transliteration of bibliographic list when
sources are in Bulgarian).
5. Not paid royalties to the authors and the Editorial
Board of the magazine.
6. The authors obtained original copy of the relevant
publication.
7. Last anniversaries are presented in electronic form
in PDF format on the website of State University of Library
Studies and Information Technology – Sofia.

Списание “Издател” излиза като дългосрочен творчески и научноизследователски проект
на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, ръководен от проф. д-р Лъчезар Георгиев.
Проектът се подкрепя от УниБИТ под патронажа на неговия ректор – проф. д.ик.н. Стоян Денчев.
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