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Встъпителни думи

Поредното  издание на археологически  открития и разкопки съдържа 267 отчета за полевата 
работа на археолозите през 2013 г. обобщената статистика за отчетените обекти по хронологически 
принцип е следната: праистория – 30; тракийска археология (бронзова и желязна епоха) – 38; антич-
ност – 97; средновековие – 62; отчети по акБ – 40 (от които 2 съобщават за подводни проучвания). 
отделно от тази статистика са представени: списък от 14 извършени археологически наблюдения без 
регистрирани обекти и 3 интердисциплинарни проучвания. сравнение с данните от предходния пе-
риод (2012 г.) показва незначително нарастване на броя на отчетените праисторически обекти и зна-
чителен ръст на обектите от античността. занижена е бройката на отчетените проучвания в областта 
на тракийската и средновековната археология, както и в системата на акБ. запазва се тенденцията на 
доминиране на античните и средновековни обекти в общата статистика на извършената полева рабо-
та през 2013 г. задълбочава се тенденцията за ръст на обекти, проучени по договори за спасителните 
разкопки и инфраструктурни проекти. забележителен успех е постигнат по линия на многобройните 
теренни издирвания, в резултат на които броят на новорегистираните обекти по акБ е над 600. 

редколегията, традиционно, се опита да се приведе в прилично стандартизиран вид огромния 
масив от постъпили отчети. книжното тяло, както обикновено, е пъстра съвкупност от особености в 
изказа и стилистиката, вариращи от аналитично-синтетичен подход в интерпретацията до ненужно 
разточителна описателност. с това си съдържание томът адекватно отразява научното ниво на профе-
сионалната археологическа общност в България.

неоспорим факт е, обаче, че поредното и навременно издание на поредицата аор отразява една 
успешна за българските археолози година.

Доц. д-р Мария Гюрова
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изискВания на редколегията  
за предаВане на резЮмета на отчети

При явяването си на годишните археологически отчети научният ръководител задължително 
предава на секретаря на съответната секция резюме за всяко от проведените теренни археологически 
проучвания. резюметата трябва да бъдат максимално информативни, да не бъдат кратки, но и да не-
надхвърлят обема 

текст
до 4 стандартни страници (4 х 1800 – общо 7200 знака, включително интервалите и литерату-

рата). накрая на текста може да бъде посочен кратък списък на научна литература, насочваща към 
предходни проучвания на обекта и към съществени твърдения. начинът на цитиране и ползваната 
литература е по сп. археология. задължително е използването на UNICODE шрифт (напр. Times New 
Roman). текстовете трябва да са титулувани с името на обекта и пълните (несъкратени) име и фами-
лия на автора/ите, във формат .doc или .rtf. не е желателно допълнителното форматиране и стилизи-
ране на текстовете, освен в случаите, когато това е наложително за коректното изобразяване на чужди 
езици, специални означения и символи.

изображения
до 3 изображения (фото или графични), които да бъдат на отделни файлове, номерирани по 

реда на тяхното представяне в текста. за изображения се приемат снимки, планове, карти и графични 
табла (последните могат да съдържат до 10 добре аранжирани рисунки на артефакти, като размерът 
на компактното изображение да не надхвърля 13/10 см). колаж от няколко изображения не се третира 
като самостоятелно изображение. Приемат се изображения формат JPEG или TIFF, с резолюция не по-
малко от 300 dpi. Всеки друг формат е недопустим. текстовете към образите са задължителни и трябва 
да бъдат представени на отделен текстов файл. В текста трябва да има позоваване на изображенията, 
което се представя по следния начин (обр. 1 2; обр. 2 3-9).

не се приемат илюстрации, които са приложени (вмъкнати) в текстовите файлове (.doc или .rtf) 
или са предадени/обединени в PDF формат. резюметата за аор се предават задължително на елек-
тронен носител, носещ съответно обозначение с името на ръководителя и името на археологическия 
обект. резюмето за всеки един обект и илюстрациите към него (независимо колко разрешения за те-
ренно проучване е имал през годината конкретният проучвател) трябва да бъдат като отделни фай-
лове, обединени в една директория. При неспазване на горепосочените изисквания отчетите няма да 
бъдат приемани, което ще бъде свързано и с неиздаване на нови разрешения за теренни археологиче-
ски проучвания.

срокове
Предаването на резюметата е задължително в деня на съответното представяне на отчета. При 

непредадена в установения срок документация и непредставено резюме за поредното издание на аор, 
написано според изискванията, съгласно решение на съвета за теренни проучвания, няма да бъде из-
давано разрешение за теренно археологическо проучване през следващия сезон.
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