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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ , 

 През наближаващата 2023 година Националният исторически 
музей отбелязва своята 50-годишнина. В тази връзка Том XXXVI от 
поредицата Известия на Националния исторически музей ще бъде 
посветен на предстоящия юбилей. 

Членовете на Редколегията на НИМ имат удоволствието да Ви 
поканят за участие с Ваша публикация в посочения юбилеен 
сборник. Изданието ще бъде отпечатано на български и английски 
език. Изданието на музея е вписано в Националния референтен 
списък на съвременни български научи издания с научно 
рецензиране. 

Планира се томът да излезе от печат до края на 2023 г. Поради 
това крайният срок за предаване на материалите е 31 Юли 2023 г. 

Прилагаме инструкции за оформление на материалите. 
Готовите статии се предават на Главния редактор проф. д-р Иван 
Христов или на Секретаря на изданието Панайот Антонов, отдел 
„Българските земи през средните векове (VII – XVII век)“, НИМ, в 
електронен вид и (по желание) разпечатани на хартиен носител. 
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ,  

предлагани за печат в Известията на Националния исторически музей 

Общи изисквания:  

Ръкописите трябва да бъдат оригинални авторски разработки. Текстът, с 
литературата, бележките и илюстрациите, не трябва да надвишава 20 
стандартни машинописни страници           (36 000 знака); да е представен в 
MS Word *.doc файл, с шрифт Times New Roman. 

Текстът трябва да бъде структуриран по следния начин: 

Заглавие (Bold, 12 pt) 

Aвтор/и (12 pt):  изписват се името и фамилията, равнени вдясно; 
посочва се институцоналната принадлежност ако авторът е външен за музея 
човек; авторите посочват и e-mail адресите си. 

Основен текст (12 pt): Полетата да бъдат: Left – 2.5 cm, Right – 2,5 cm; Top – 
2,5 cm; Bottom – 2 cm; междуредията – 1.5 pt. Не се 
прави отстъп за нов ред. Параграфите двустранно 
равнени (команда Justify) и разделени от 1 празен ред. 
Предава се на отделен файл, именуван с фамилията на 
автора или на първия автор (напр. Markov.doc). 

Цитиране (10 pt): Източниците се цитират във Footnote, като се посочва 
фамилията на автора, следхождано от съкращение на първото му име, 
заглавието на цитираната работа; в случаите на цитиране на сборници или 
периодика, следва тяхното заглавие и поредността (№ на книжката или 
броят), мястото на издаването, годината на издаването, цитираните 
страници (напр.: Марков, Н. Нов гностически амулет от Северозападна 
България. – В: Известия на Националния исторически музей. Т. ХVІ. Велико 
Търново, 2006, 118-122). Когато цитираните издания са с повече автори, 
следващите имена се посочват, разделени с наклонена черта (напр. Марков, 
Н. / Пеева, Е.).  
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Бележки (10 pt): Бележките, номерирани в основния текст с индекси с 
арабски цифри1, се разгръщат след него (чрез команди 
Insert/Reference/Footnote). 

Анотиращи текстове към илюстрациите (12 pt): Оформят се на отделен 
файл, озаглавен от фамилното име на автора и разширение – Obr.obr. (напр.: 
Markov-Obr.obr.). Всеки от текстовете се предхожда от поредния номер и в 
последователността, в която са цитирани в текста (напр. Обр. 1 Амулет от 
късната императорска епоха, Обр. 2 Червенофигурен киликс от сбирката на 
Ермитажа и т.н.) 

Илюстративен материал: Снимките и графиките следва да бъдат 
представени отделно от текста, в готов вид, който не се нуждае от ретуш. 
Файловете със снимки да са с формат *.JPG, *.TIF, *.PDF; резолюция – 300 
dpi; наименованието им включва името на автора и поредния номер на 
илюстрацията в текста (напр. Markov-Obr.1, Markov-Obr.2 и т.н.). 

Приемат се само висококачествени фотографски и графични 
изображения! 

Забележка: 

 
 При предаване на материал за печат в Известията на НИМ, оформен без 
съобразяване с горните изисквания, той се връща за преработка от автора му. 
 Във връзка с горепосоченото, препоръчително е материалите да се 
предават своевременно, без да се изчаква крайния срок. По този начин 
Редколегията ще разполага с необходимото техническо време за обсъждане на 
текстовете, както и за предаването им за превод и предпечатна подготовка. 
 

    За контакти: Панайот Антонов 

        тел: 0885 01 79 59 

      E-mail: proceedings@historymuseum.org 

      Редколегия на ИНИМ 


