CALL FOR PAPERS IN THE YEARBOOK OF UNWE 1/2021

The Editorial Board of the Yearbook of UNWE invite researchers to publish in the new issue for 2021.
Senior and junior researchers, as well as PhD students are welcome to submit manuscripts.
Recommended areas of research: economics, administration, management, law, and political studies
as well as in areas related to them.
End date for the manuscript submission of short and long articles (studies)*: 1 July 2021
Submission options: http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/submit
or via the e-mail: yearbook@unwe.bg
Only submission written in English language are eligible. The technical requirements are given in the
template.
For further information or questions: yearbook@unwe.bg
* Short articles are between 12 000 and 25 000 characters with spaces. Long articles (studies) are
between 40 000 and 65 000 characters with spaces.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКАЦИИ В ГОДИШНИК НА УНСС ЗА 2021
Редакционният съвет на Годишника на УНСС отправя покана за ръкописи към всички колеги
(хабилитирани, нехабилитирани и докторанти) от УНСС и други университети и
изследователски институции.
Тематични области: всички научни направления на Университета за национално и световно
стопанство.
Срок за подаване на статии и студии: до 1 юни 2021 г.
Подават се през сайта на изданието http://unwe-yearbook.org/en/journalissues/submit
или на имейл yearbook@unwe.bg
Приемат се ръкописи само на английски език. Технически шаблон.
Техническите изисквания, вкл. обем, цитиране и др., са посочени в шаблона за статии, който е
приложен към тази покана.
Въпроси може да отправяте на имейл: yearbook@unwe.bg
Всички ръкописи, ще преминат през преглед за съответствие със съдържателните и технически
изисквания, вкл. обем, цитиране и др.
Ръкописите подлежат на двойно сляпо рецензиране.
Одобрените статии имат осигурена езикова коректура и редакция от изданието. Въпреки това,
авторите носят отговорност да предадат ръкописи на английски, който да е разбираем за
рецензентите.
Годишник на УНСС е научно издание, което се индексира в RePec, ROAD, SIS, J-Gate, CEEOL.
Докторантите могат да подават ръкопис, само придружен с рецензия от научния
ръководител в обем до 2 страници. Рецензията служи на редакционния съвет за уверение,
че научният ръководител одобрява предложения ръкопис и негови бележки по текста вече
са отразени от автора.

