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Abstract 

Заглавието на статията, имената на авторите, институциите и имейл адресите, 

резюмето и ключовите думи на английски език следват същата информация на 

български език по модела, който е показан тук. В заглавието на статията всички 

думи се изписват с главна буква без предлозите, съюзите, членовете и to. 
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1. Въведение 

 За публикация се приемат текстове на български, английски и всички славянски 

езици с обем до 15 страници (27 000 знака, с шпациите) (в обема влиза и списъкът на 

цитираната литература).  

 Изпращайте текстовете в doc(x) И в pdf формат до 20 април 2018 г. на имейл: 

linguistics2016@ibl.bas.bg.  

  

 

2. Оформление  

 Текстовете трябва да са до 15 страници, шрифт Times New Roman, 12 pt, 

единична разредка, формат А4 (21 см x 29,7 см), с отстъпи: ляв и десен – 2,5 см; 

отгоре - 2,5 см; отдолу - 2,5 см; ширина: 16,0 см; височина: 24,7 см.   

 Номерирайте отделните секции и подсекции последователно с арабски цифри.  

 

2.1. Първа страница 

 Заглавието, имената на авторите, институцията и имейл-адресът са след заглавието, 

центрирани, както е показано по-горе. За размера и стила на шрифта – вж. Таблица 1.

mailto:linguistics2016@ibl.bas.bg


 Ако статията има повече от един автор и авторите са от една и съща институция, 

може да изредите имената на авторите, разделени със запетаи, на един ред и да 

изпишете общата институция отдолу; при различни институции институциите и имейл-

адресите на авторите се отбелязват с буква от кирилската или, съответно, латинската 

азбука с горен индекс по модела, показан в началото. Изписвайте пълното 

наименование на институцията. 

 

2.2. Таблици и илюстрации 

 Таблиците, графиките и фигурите трябва да бъдат номерирани и включени в текста 

на мястото, на което се споменават за първи път, а не отделно, в края на текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Разпределение 

 

 Всяка таблица и илюстрация трябва да бъде придружена със заглавие, което се 

поставя центрирано непосредствено под таблицата или илюстрацията.  

 

Тип текст Размер на 

шрифта 

Стил 

заглавие на статията 15 pt  Почернен 

имена на авторите  12 pt  Почернен 

институция 12 pt    

Резюме 11 pt   

Заглавия на секции и 

подсекции  

12 pt  Почернен 

Текст  12 pt   

Библиография 12 pt   

Бележки под линия 10 pt  

 

Таблица 1. Шрифтове 

 

2.3. Бележки под линия 

 Бележките под линия са с шрифт Times New Roman, 10 pt. (Не включвайте бележки 

в края на текста.) 



 Приложенията – ако има такива – са непосредствено след текста и цитираната 

литература. Номерирайте приложенията, за да включвате посочки към тях в текста: 

(вж. Приложение 1). 

 

2.4. Специални символи 

 Моля, ако използвате специални шрифтове, ги изпращайте заедно с текста. Уверете 

се, че всички символи се виждат във версията, която изпращате в pdf. При 

транслитерация на текстове от кирилица на латиница следвайте стандарта в Закона за 

транслитерация1. При транслитериране на кирилски текст на други езици използвайте 

стандартите на Библиотеката на Конгреса на САЩ (Library of Congress), които са 

достъпни на адрес: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html (напр. за руски: 

http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/russian.pdf; за украински: 

http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/ukrainia.pdf; и др.). 

 Примерите на славянски езици в текста се изписват в оригинал на съответния език 

и съответната азбука. Ако в текста се наложи да преведете дума или израз, спазвайте 

следния ред (1) оригинална дума (израз) – в курсив; (2) транслитерация, отделена с тире 

– в курсив (ако е приложимо); (3) превод – в кавички (horse „кон“).  

 Цитатите са в кавички, когато са в текста, а когато са извън текста се изписват в 

курсив, отделно от текста. 

 

2.5. Цитирана литература и позовавания в текста 

 Библиографските отпратки в текста са в скоби, във формат (фамилия година: 

страници) – на кирилица и на латиница, напр. (Андрейчин / Andreychin 1977: 21).  

Ако цитирате повече от един труд на един и същи автор, издаден в една и съща 

година, използвайте малки букви за отбелязване на различните трудове, след годината 

(Андрейчин / Andreychin 1977а; Андрейчин / Andreychin 1977б). 

 Когато един труд има двама автори, фамилиите и на двамата автори се изреждат, 

разделени със запетая (Коева, Генов / Koeva, Genov 2011). При повече от двама автори 

използвайте „и др.“ (Коева и др. / Koeva et al. 2012). 

 Указанията за оформление на списъка с цитирана литература са дадени по-долу.  

 

Благодарности 

 Благодарностите се поставят в края на текста и преди списъка с цитираната 

литература, като секцията не се номерира. 

 

Цитирана литература 

 Библиографското описание в списъка с цитирана литература трябва да бъде в 

два блока, като в единия литературата се оставя в оригиналното си изписване 

(тази на кирилица се оставя на кирилица), а в другия – литературата на кирилица 

се транслитерира на латиница по по-горе посочените стандарти (литературата на 

латиница се изписва повторно), например: 

 

 Андрейчин 1982: Андрейчин, Л. Стефан Младенов. – В: Строители и ревнители на 

родния език. София: Наука и изкуство. 

 Andreychin 1982: Andreychin, L. Stefan Mladenov. – In: Stroiteli i revniteli na 

balgarskiya ezik. Sofiya: Nauka i izkustvo. 

 

 
1 http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=403  

http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html
http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/russian.pdf
http://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/ukrainia.pdf
http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=403


 Същият формат се следва и от библиографското описание на латиница, но 

библиографкото описание се повтаря. 

 

 Briscoe 2006: Briscoe, T. An Introduction to Tag Sequence Grammars and the RASP 

System Parser. Technical report, University of Cambridge, Computer Laboratory Technical 

Report.  

 Briscoe 2006: Briscoe, T. An Introduction to Tag Sequence Grammars and the RASP 

System Parser. Technical report, University of Cambridge, Computer Laboratory Technical 

Report.  

 

 За отделните трудове се спазва следният формат: 

 Фамилия на автора, година: ... 

 Първи автор: фамилия, инициал (Андрейчин, Л.) 

 Втори автор: инициал фамилия (Коева, С., А. Генов) 

 Името на монографията, списанието или сборника – в курсив. 
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 Андрейчин 1982: Андрейчин, Л. Стефан Младенов. – В: Строители и ревнители на 

родния език. София: Наука и изкуство, с. 230 – 231.  
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ИЗТОЧНИК ОТ ИНТЕРНЕТ: 

Интернет връзката се включва в триъгълни скоби < > след библиографското 

описание (ако е публикация, се следва вече посоченият модел), като след нея в 

квадратни скоби [ ] се посочва датата, на която интернет връзката е била активна преди 

публикацията (т.е. авторът е имал достъп до нея). Напр.: 

BNC: British National Corpus. < http://www.natcorp.ox.ac.uk/> [14/02/2017] 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/

