V. ЕДИННИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КНИГИТЕ НА ИЗДАТЕЛСТВОТО НА ТУ-СОФИЯ, ИЗДАВАНИ НА ХАРТИЕН И НА CD ROM –НОСИТЕЛ
V.1. Предаваните в Издателството на ТУ-София като ръкописи учебници
(записки, ръководства, сборници, методични материали, учебни и справочни
пособия) трябва да са:
V.1.1. Отпечатани изцяло в един екземпляр на хартиен носител
съобразно обема, определен в издателския договор с автора(ите) като
страници или в издателски коли (16 страници формат А4 са една издателска
кола, а 8 страници формат А4 са една печатна кола), като е желателно броят
на страниците да е четно число, включващи и заглавната страница, анотацията
(предговора), пълния текст с фигурите, таблиците и съдържанието.
V.1.2. Записани върху един брой CD-ROM носител, който съдържа:
напълно съответстващ на хартиения носител текст с фигури в security .pdf
формат, в MS Word .doc формат; отделно всички фигури в оригиналния
графичен формат на създаването им.
V.2. При предаването им в Издателството на ТУ-София на хартиен
носител учебниците (записките от лекции, ръководствата, сборниците,
методичните материали и другите учебни и справочни пособия) трябва да са
отпечатани след компютърен набор във формат А4, върху бяла хартия, на
лазерен принтер, по максимум 45 реда на текстова страница (Single Space), с
полета по 20 мм от всички страни на печатната рамка и с шрифт Arial или Times
New Roman, с височина на буквите 14 Pt (четиринадесет пинти) на MS Word, а
страниците от третата нататък да са номерирани последователно долу
центрирано, започвайки с цифрата “3”.
V.3. При предаването им в Издателството на ТУ-София на хартиен
носител към разпечатката на учебниците (записките от лекции, ръководствата,
сборниците) се допълва резюмето (или обобщеното съдържание) на книгата,
отпечатано в обем от една страница (форматирана по изискванията на т.V.2.,
която не се отчита в договорния обем на книгата). Това резюме се помества
задължително на четвърта корица на изданието на хартиен носител. Резюмето
се предава от автора(ите) и на английски език.
V.4. Издателството на ТУ-София оформя при отпечатването на книгата
на хартиен носител на последната страница издателското каре, в което се дава
информация за: заглавието на книгата, имената на автора(ите), рецензента,
стиловия редактор; датата на предаване в Издателството на ТУ-София; датата
на излизането от печат; броя на печатните (издателските) коли; формата;
номера на поръчката; ISBN регистрацията за запазване авторското право.
Издателството на ТУ-София поставя задължително логото на ТУ-София и ©символа на всички книги.
V.5. Издателството на ТУ-София оформя в security .pdf формат
изискващата се информация по т.V.4. от настоящия правилник и след
окончателната компилация с авторския оригинал (т.V.1.2.) записва върху CDROM-носител само в security .pdf формат окончателната редакция на книгата за
нейното мултиплициране, разпространение и продажба.
V.6. Ръкописи, които не отговарят на техническите изисквания, не се
приемат за отпечатване. Приетите в издателството ръкописи не се връщат на
авторите.
V.7. Книгите се издават във формат А5.

