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ИЗВЕСТИЯ
на Съюза на учените - Русе

Русенският клон на Съюза на учените в България е създаден през 1956 г. Първият председател 
е проф. Стоян Петров. След него председатели на Управителния съвет последователно са проф. 
д.с.с.н. Трифон Георгиев, проф. д.с.с.н. Кольо Василев, проф. д-р Георги Попов, проф. д-р Митьо 
Кънев, проф. д-р Георги Попов, а от април 2005 – доц. д-р Борис Борисов. Индивидуалните членове 
са близо 300 души, утвърдени учени от града, обединени в 12 научни секции. Членуват и няколко 
колективни членове - организации и фирми от гр. Русе, известни с успехи в развитието на науката и 
висшето образование или с научноприложната си дейност. Резултат от дейността на Съюза на учени-
те в Русе са множество научни, образователни и други хуманитарни прояви, пряко свързани с проб-
лемни въпроси от развитието на Русенския регион, в т. ч. с неговата инфраструктура, екология, исто-
рия и перспективи; проявените грижи за развитието на научните организации в гр. Русе, за професио-
нално израстване на учените и за защита на техните индивидуални права.

Известия на Съюза на учените - Русе са годишни научни трудове, които се издават от 1998 
г. по решение на Управителния съвет на Съюза на учените в България - клон Русе. За публикуване се 
приемат научни и научноприложни статии, съобщения, обзори с конкретни приноси в областта на 
хуманитарните, технологичните, техническите и социалните науки. 

Известията се отпечатват в пет серии: 
 Серия 1. Технически науки
 Серия 2. Обществени науки
 Серия 3. Аграрни и ветеринарномедицински науки
 Серия 4. Медицина и екология
 Серия 5. Математика, информатика и физика

Те се изпращат във всички големи библиотеки в страната и в голям брой български и чуждес-
транни университети. Спомоществовател в издаването е Община Русе.

Всички материали се рецензират от хабилитирани специалисти в съответната научна област.

Серия 2

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

том 5, 2006

____________________________

Настоящият том 5, 2006, 
серия 2 “Обществени нау-
ки” е продължение на се-
рии: “Обществени науки”
2/'98; 3/'99, №2; 2/'01, №3, 
4/’03.
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА СТАТИИТЕ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ В 
“ИЗВЕСТИЯ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ – РУСЕ”

Иван Иванов1, Петър Петров1, Стоян Стоянов2

1Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2Технически университет - Габрово

Заглавието на публикацията на английски език
Имената на авторите на латиница (Ivan Ivanov, Petar Petrov, Stoyan Stoyanov)

Организациите, които представят авторите на английски език (University of Rousse)
Abstract: В резюмето (на английски език) се посочват целта и задачите на разработката, ко-
ментират се математическите и графичните зависимости, пояснява се текстът под илюстра-
циите, дава се и заключението.

1. ОТПЕЧАТВАНЕ
Авторите представят работите си в обем 

до 8 страници (формат А4), записани на 
дискета, и един екземпляр, отпечатан на 
лазерен принтер, необходим за научния и 
литературния редактор. Текстообработва-
щата програма трябва да бъде MS Word 97.

2. ФОРМАТ
Текстът трябва да бъде поместен в две 

колони с ширина – 8 cm и височина – 25,7 
cm и подравнен от двете страни (Format →
Paragraph → Alignment → Justified). За 
секцията с цитираната литература да се 
използва ляво подравняване на текста.
Границите на текста трябва да бъдат на 2 
cm от границите на листа.

3. ШРИФТ
Използваният шрифт трябва да е Times 

New Roman с големина 12 и разстояние 
между редовете - 1 линия (Format →
Paragraph → Line spacing → Single).
4. ТАБЛИЦИ, ФИГУРИ И ИЛЮСТРА-

ЦИИ
Таблиците, фигурите и илюстрациите 

трябва да бъдат разположени в текста и по 
възможност да бъдат на страницата, на 
която се споменават за пръв път. Ширината 
им трябва да бъде до 8 cm (при разполагане 
в две колони) или до 17 cm (една колона, 
разположени в горния или долния край на 
листа). Те трябва да са номерирани и да 
имат пояснителен текст. Фигурите трябва 
да бъдат изчистени от текст. Всички 
необходими означения се изнасят под 

основното заглавие на фигурата или в 
текста. Фотографиите трябва да са черно-
бели и контрастни. Задължително се 
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127.

2. Zhao, G., E. Wright. Computer aided pre-
form design in forging. // “International 
Journal of Machine Tools & Manufacture”, 
№ 36, 1996, 755 - 769.

Адрес за контакти:
В края на статията авторът вписва име-
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