
КРАТКИ УКАЗАНИЯ 
за попълване на Регистър публикации: Академичен състав 

 
1. Авторски екип: Попълват се имената на всички автори по реда, посочен в 
публикацията и на езика на основния текст на публикацията. Когато авторите са 
от ИУ - Варна, като започне изписването на Фамилията, излизат по 
подразбиране останалите данни за името, с посочена катедра и се избира 
съответният автор. Когато авторите са външни, се изписва Фамилията, Името 
(без съкращения). След попълването на имената на авторите задължително се 
избира Запис! При допусната грешка, се използва Редакция , за да се коригират 
или допълват имената на авторите.  

2. Заглавие на публикацията: Попълва се заглавието на публикацията без 
съкращения. Ако има подзаглавие (допълнителна информация, уточняваща 
заглавието), също се попълва. Заглавието на публикацията се попълва на езика, 
на който е основния текст на документа. Наличието на резюме на английски 
език не означава, че може да се попълни заглавието на английски език.  

3. Издание/Конференция: Означава заглавие на периодичното издание или 
сборникът с доклади, студии и пр., в който е публикацията, която се описва.  

4. Издателство: Попълва се, съгласно посочения в Регистъра образец по 
следния ред: Място на издаване : Издателство  
Мястото на издаване е град, а издателството обикновено си има име или се 
посочва названието на издаващата организация, институт, университет.  

5. Година на публикуване: Избира се от падащото меню и това е годината, в 
която е публикувано изданието.  

6. Вид: Избира се от падащото меню.  

7. Том: В полето том се попълва само номерът на тома, без текст преди 
цифрата. Ако има и Годишнина на издаване, тя се отбелязва преди номера на 
тома: напр. Год. 5; 1  

8. Брой: Попълва се само, ако действително има номер на книжката или брой.  

9. Индексиране: Избира се от падащо меню. Полето остава достъпно и след 
одобряване на публикацията, т. е. може да се променя по всяко време.  

10. Страници: Задължителен елемент, ако е общо количество страници се 
изписва общият им брой (само цифра). Ако са от – до, се изписва начална 
страница, интервал, тире, интервал и крайна страница. 



11. Серия: Ако публикацията излиза в издание, което има серия (напр. Библ. 
Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 81) – тези данни се попълват след страниците в 
края на описанието по следния начин: 123. – (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; 
Кн. 81). Където 81 – не е номер на том или брой. 

12. Ако публикациите отговарят на едно или повече от следните условия:  
• Издание на ИУ – Варна 
• в област на науката, съответвстваща според матрицата на съответствията в 

Рейтинговата система на предлаганите професионални направления в ИУ 
– Варна 

• в издание, включено в Националния референтен списък на съвременни 
български научни издания с научно рецензиране: 

се отбелязва в квадратчето пред съответното условие. 

13. DOI - Digital Object Identifier - DOI ако публикацията има такъв 
идентификатор за цифрови обекти, в полето се попълват цифрите след: 
https://doi.org/ 
Попълват се само цифрите след последната коса черта, без интервал след нея. 

14. Уеб адреси:  
• Уеб адрес на публикацията в Scopus 
• Уеб адрес на публикацията в Web of Science 
• Друг уеб адрес (в случай, че няма DOI/Scopus/Web of Science), напр. линк 

към сборник от конференция или списание 
Попълват се след като действително са индексирани и винаги могат да се 
добавят, когато пубикацията стане видима в Scopus/ Web of Science !!! 

15. ISSN/ISBN – Международни стандартни цифрови идентификатори, които в 
България се попълват за публикациите след 1991 г. Има отделни полета както 
за: печатно и /или електронно издание 
ISBN – International Standard Book Number (Международен стандартен номер 
на книгата) 
ISSN – International Standard Serial Number (Международен стандартен номер 
за продължаващи издания (продължаващи сборници, поредици от издания, 
излизащи в една и съща серия, списания и др.) 
Възможно е дадено издание да притежава едновременно и ISBN и ISSN, да 
бъде и отпечатано, и електронно. 

16. Публикации под печат не се въвеждат в регистъра, докато не се публикуват.  
 

https://doi.org/

