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ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ПУБЛИКАЦИИ :  

 
 

• Текстовете трябва да са набрани с основен шрифт 12 пункта Times New Roman.  
•  Ако текстът съдържа елементи (особени шрифтове, таблици, думи или текстове на 

чужди езици и т.н.), които могат да предизвикат объркване, колебания или затруднения 
при редакционната обработка, е необходимо той да се предостави и на хартиен носител. 
В черковнославянски или старобългарски думи или изречения използвайте шрифта 
CyrillicaOhrid1. Междуредовият интервал е без значение. Отстъп на новоредие – 1,27 см. 

• Цитирането се извършва по общоприетите модели. Бележките под линия се поставят 
на съответната страница с възходяща номерация за цялата статия. 

• В библиографските списъци се цитират по азбучен ред първо заглавията на кирилица, 
а след това заглавията на латиница.   

• Графичното оформление се извършва от редакцията. Подравняването на текста 
трябва да е само отляво, като не трябва да има пренасяне на думи от един ред на 
друг. Избягвайте всякакъв вид специфично форматиране.  

 

• Към материала трябва да бъдат приложени: 
1. името на автора, изписано с латиница; 
2. резюме и заглавие до 5 реда на английски (или на друг език с международен 

статут, като авторите носят отговорността за коректността на превода); 
3. заглавие на материала на английски (независимо от езика на резюмето); 
4. биографско-библиографска бележка (около 5) за представянето на автора.  

• Цялата статия (заедно с библиографията, резюмето, бележките под линия, името на 
автора и заглавието) не трябва да надхвърля 8 стандартни страници (всяка по 1800 
знака), т.е. общо 18 000 компютърни знака (заедно с интервалите). Няма да бъдат 
приемани материали с по-дълъг от посочения обем. Проверете за обема на знаците в 
меню Files/Statistics. 

• Редакцията Ви обръща СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ да спазвате изискванията на 
българския правопис и пунктуация. Ако имате съмнения относно степента, в която ги 
владеете, дайте ръкописа на компетентен редактор. Един детайл: Няма да бъдат 
приемани ръкописи, в които не са употребени оформени според българския стандарт 
кавички. Същото се отнася и до съблюдаването на употребата на малко тире (дефис) 
и голямо тире. Тъй като тяхното коригиране изисква големи усилия, редакцията изисква 
авторите, които несъмнено имат претенцията да заемат определено място в българския 
културен и научен живот, да ги прилагат според изискванията на българския правопис и 
пунктуация. При неспазване на това условие ръкописите няма да бъдат приемани. Ако 
имате проблеми, обърнете се към специалисти, които могат да Ви ориентират как да 
настроите компютъра си – всички съвременни софтуери съдържат тези възможности. 

• За краткото лично и притежателно местоимение в женски род използвайте й, а 
редакцията ще има грижа да го коригира технически. 
 
 


