FOR ENGLISH, SEE NEXT PAGE
Указания за оформяне за печат на докладите от хумболтовия колегиум „Humboldtians and
Scientific Progress in the Central and Eastern European (CEE) Countries“ (София, 16-18 ноември
2017)
1. Текстовете да се предават за печат на един от двата официални езици на колега – немски
или английски. Срок за предаване на ръкописите: 31.12.2017 г.
2. Обем на ръкописите:
1) за младите учени: максимум 10 стандартни машинописни страници (18000 знака
включително интервалите) заедно с резюметата, ключовите думи, цитираната литература и
евентуални таблици и образи;
2) за хумболтианците и поканените утвърдени учени: максимум 20 стандартни
машинописни страници (36000 знака включително интервалите) заедно с резюметата,
ключовите думи, цитираната литература и евентуални таблици и образи.
3. Техническо оформяне на статиите:
шрифт – Times New Roman, 12 pt;
полета: 2.5 cm;
заглавие – centered, bold (NB! без all caps!);
автор (име, фамилно име) – centered, italic;
резюме – до 150 думи на английски език (дори когато статията е на немски), justified;
ключови думи (до 5 думи на английски език, дори когато статията е на немски) и текст –
justified;
4. Ръкописите се изпращат по електронен път задължително в два формата: pdf и MS WORD.
Ако има таблици, чертежи, графични илюстрации или снимки, всеки един от тези елементи се
изпраща като отделен файл във формат tiff или jpeg, заедно с текстов файл с надписите на всеки
образ и таблица. Желателно е имената на всички файлове да включват в самото начало
фамилното име на автора.
5. Задължително е използването на международната система за мерните единици (SI).
6. Чертежите, графичните илюстрации и снимките се означават в текста съкратено като „fig.
xx“ или съответно „Abb. xx“. Те трябва да бъдат ясни и контрастни.
7. Литературната справка, озаглавена References или съответно Literatur, трябва да съдържа
всички публикации, цитирани в статията, подредени в азбучен ред. Името на първия автор се
дава в инверсия. Ако публикацията е в периодично издание, следват година на издаване в
кръгли скоби, заглавие, точка, име на списанието (Italic), том/книжка, страници (от–до). Ако
публикацията е в сборник, следват година на издаване в кръгли скоби, заглавие, точка, In,
заглавие на сборника (Italic), издатели в кръгли скоби, точка, град, двоеточие, издателство,
запетая, страници (от–до). Ако публикацията е книга, следват година на издаване в кръгли
скоби, заглавие (Italic), точка, град, двоеточие, издателство.
Примери:
O’Reilly, W. (1984) Rock and mineral magnetism. Glasgow and New York: Blakie.
Toniolo, J., A. Takimi, M. Andrade, R. Bonadiman, and C. Bergmann (2007). Synthesis by the
solution combustion process and magnetic properties of iron oxide (Fe3O4 and α-Fe2O3) particles.
Journal of Material Science 42/4, 4785–4791.
Tringham, R. (2005) Weaving house life and death into places: a blueprint for a hypermedia narrative.
In (Un)Settling the Neolithic (eds. D.W. Bailey, A. Whittle, and V. Cummings). Oxford: Oxbow, 98–
111.
8. Литературната препратка се означава на съответното място в текста, като в кръгли скоби се
посочват име на автора и година на издаване, и евентуално цитирана страница, например
(Toniolo et al. 2007, 4789; Tringham 2005, 110).
9. След края на целия текст вляво в italic: месторабота (на езика на статията) и e-mail адрес на
автора.
10. Статиите се предават в електронен вид на адрес: kollegavh2017@gmail.com.

Guidelines to the contributors to the proceedings of the Humboldt Kolleg
Humboldtians and Scientific Progress in the Central and Eastern European (CEE) Countries
(Sofia, November 16–18, 2017)
1. Contributions should be submitted in either English or German before 32/12/2017.
2. Length of the contributions:
1) Junior scientists: maximum 18,000 characters with spaces, including references, abstract,
keywords, tables and figures;
2) Alexander von Humboldt Fellows and invited outstanding researchers: maximum
36,000 characters with spaces, including references, abstract, keywords, tables and figures.
3. Formal guidelines:
font: Times New Roman, 12 pt;
margins: 2.5 cm;
title: centered, bold (NB! Please do not use All Caps);
author (name, surname): centered, italic;
Abstract: max 150 words in English, justified;
Keywords: max 5 words in English, justified.
4. Contributions should be submitted by email as pdf AND MS Word files.
All tables, graphs and images should be submitted as separate files in tiff or jpeg format. Figure and
table captions should be submitted in a separate text file. The name of each file should start with
the surname of the author.
5. The International System of Units (SI) should be used.
6. All images are referred to as ‘fig./figs. xx’ or ‘Abb. xx’, respectively. They should be clear and
contrasting with no explanations included.
7. References or Literatur should contain all cited works in alphabetical order. The family name
precedes the initials of the first name in case of a first author. In case of journal article: author, year of
publication in parentheses, title, full stop, name of journal (Italic), volume/issue, pages. In case of
book chapter: author, year of publication in parentheses, title, full stop, In, book title (Italic), editors in
parentheses, full stop, place of publication, colon, publisher, comma, pages. In case of book: author,
year of publication in parentheses, title (Italic), full stop, place of publication, colon, publisher.
Examples:
O’Reilly, W. (1984) Rock and mineral magnetism. Glasgow and New York: Blakie.
Toniolo, J., A. Takimi, M. Andrade, R. Bonadiman, and C. Bergmann (2007). Synthesis by the
solution combustion process and magnetic properties of iron oxide (Fe3O4 and α-Fe2O3) particles.
Journal of Material Science 42/4, 4785–4791.
Tringham, R. (2005) Weaving house life and death into places: a blueprint for a hypermedia narrative.
In (Un)Settling the Neolithic (eds. D.W. Bailey, A. Whittle, and V. Cummings). Oxford: Oxbow, 98–
111.
8. References should be indicated in the text in parentheses: author(s), year of publication, comma,
pages. Example: (Toniolo et al. 2007, 4789; Tringham 2005, 98).
9. Author’s affiliation and e-mail address should be given in Italic at the end of the contribution, on
the left-hand side.
10. Contributions should be submitted to the following e-mail addresses: kollegavh2017@gmail.com.

