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Електронни периодични издания на НБУ
Портал, създаден по проект „Разширяване влиянието на научната периодика, публикувана от 
НБУ“, финансиран от Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ
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Достъпност от nbu.bg

Връзка 1

Порталът е достъпен от 
началната страница на сайта 
на НБУ, в сектор „Център за 
книгата“, като връзката
„Електронни периодични
издания на НБУ“ е поставена
след Издателството на НБУ.

Връзка 2

Допълнителна връзка съществува в 
подсайта на Библиотеката, в меню 
„Електронни ресурси“.

Връзка 3

Предстои, след добавяне на 
всяко отделно издание, да се 
създаде връзка в английската 
версия на подстраницата на 
конкретния департамент или 
център.



33

Основни изисквания
1. Всеки брой се представя за разглеждане от Издателския съвет, 
който одобрява процедурата по предпечатна подготовка и 
публикуване.
2. Регистриран валиден ISSN (online).
3. Ясно дефинирани цели и обхват.
4. Главен редактор и редакционна колегия с хабилитирани
български и чуждестранни учени.
5. Издателски политики, включващи насоки към авторите, 
стандарт за цитиране и шаблон за оформяне на ръкописите.
6. Оценка на научното съдържание от рецензенти.
7. Подреждане на основните елементи в статиите по определен 
начин.
8. Превод на името на автора, заглавието на статията, ключовите
думи и резюмето на английски език.
9. Редовно публикуване, по предварително определен график.
10. Уебсайт с пълна информация за изданието, с данни за контакт 
с редакционната колегия и пощенски адрес.
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Екип

Консултант: д-р Радостина Тодорова, директор Библиотека, тел.: 02/8110292, в. 11901, rtodorova@nbu.bg

Дизайн: Георги Младенов, Специалист, отдел „Технически ресурси и услуги“, Библиотека, тел.: 02/8110491, в. 11912, 
gmladenov@nbu.bg

Индексиране на издания: Диляна Младенова-Давидова, Библиотекар, отдел „Развитие на колекции“, Библиотека, тел.: 02/8110299, 
в: 11909, dmladenova@nbu.bg 

Системен администратор: Атанас Иванов, началник отдел „Технически ресурси и услуги“, Библиотека, тел.:  02/8110490, в. 11913, 
ativanov@nbu.bg
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Идентификатор на дигитален обект (DOI) от  Crossref Структура на DOI

Издателството на НБУ стана пълноправен член на 
международното независимо сдружение на издателите
на академични и професионални издания Crossref. 

Членството позволява присъждането на уникални
идентификационни номера всички статии в електронни
периодични издания на НБУ от 2019 г.

С присвоения DOI (идентификатор на дигитален обект) 
всяка статия става „видима” за над 6 милиона
потребители на научна литература в целия свят и за над 
4500 научни издателства, бази данни и електронни
библиотеки. 

Самата публикация може да бъда цитирана в 
библиографиите единствено със своя DOI.

Нова система за идентификация

1. Адрес https://doi.org/.

2. Префикс, присъден от Crossref на НБУ: 
10.33919.

3. Суфикс, формиран от НБУ и съставен от 
съкратеното наименование на изданието, 
година и пореден номер на статията.

Пример за English Studies at NBU, 2018, бр. 2, 
статия 1: https://doi.org/10.33919/esnbu.18.2.1
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Примери
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