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Достъпът до списанието е свободен и пълнотекстов.
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Публикуването в списанието е безплатно за български и чужди автори.
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ключови думи на български и английски език, резюме на английски език до 10
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Цитиране в скоби. Списъкът с литературата се прилага накрая, оформен съобразно
библиографските изисквания.
Графичните изображения се представят отделно.
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месторабота, имейл за контакти.
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