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Технически изисквания
Instructions for Authors
Материалите трябва да се изпратят на
български
(или
друг
език
според
народността на автора) и английски език.
Материалите
се
рецензират
от
независими специалисти в съответната
научна област. За публикуване се
допускат статиите, които са получили
положителна рецензия. Предложените
статии не се редактират.

Articles must be sent in Bulgarian (or
any other language according to the
ethnicity of the author) and English
language. The manuscripts are reviewed
by independent specialists in the relevant
scientific field. Articles that have received
a positive review are allowed for
publication. Submitted manuscripts are not
edited.

Авторите носят пълна отговорност за
коректността
на
съдържането
на
поместените материали, цитирането и
правописа. На авторите се изпраща един
брой от списанието (при заявено
желание).
Материалите
можете
да
изпратите като използвате формата за
изпращане на заявка.

The authors are solely responsible for
the accuracy of the content of the
published materials, citations and spelling.
The authors are sent a copy of the Journal
(upon request). The materials can be sent
using the request form.

Изисквания към публикациите: обем
на материалите за списанието – до 27 000
знака, формат А4 във файл за MS WORD;
полета от всяка страна на листа по 2 см;
шрифт Times New Roman; интервал между
редовете 1,5; текстът да е двустранно
подравнен; размер на шрифта 12; отстъп
на първи ред 1 см. Да няма празни редове
между абзаците.

Requirements for publication: volume
of material for the Journal - up to 27 000
signs, A4 format in a MS WORD file; 2 cm
margins on each side of the sheet; font
Times New Roman; spacing 1.5, the text is
justified, font 12, indentation of first line 1
cm; no blank lines between paragraphs.

Препоръчителна
структура
на
публикацията:
Заглавие – центрирано, с главни букви,
bold, на български и английски език (за
автори от чужбина - на английски език).

Recommended structure of the
publication:
Title – centered, capital letters, bold, In
Bulgarian and English (for authors from
abroad - in English).

Име, презиме и фамилия на автора bold, центрирани. Не се посочват научната
длъжност или степен, име и адрес на
институцията.

Name and surname of the author –
bold, centered. Scientific title or degree,
name and address of the institution are not
to be mentioned.
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Частите на публикацията се наименуват
– bold (Резюме, Ключови думи, Увод, ....,
Използвана литература)

Parts of the publication are named bold (Summary, Keywords, Introduction,
.... References)

Кратко резюме – до 250 думи,
двустранно
подравнено.
Включва
основните акценти в съдържанието на
материала
ясно
формулиран
изследователски проблем, цели, методи,
резултати и оригинални приноси и изводи.
Резюмето се представя на български и
английски език.

Short summary (Abstract) – up to 250
words, justified. Includes the main points in
the content of the material - a clearly
formulated research problem, objectives,
methods, results and original contributions
and conclusions. The abstract is presented
in Bulgarian and English (for authors
from abroad - in English).

Ключови думи – до 8-10 думи на
български и английски език.

Keywords – up to 8-10 words in
Bulgarian and English (for authors from
abroad - in English).

Препоръчителната
структура
на
публикацията (в зависимост от характера
на съдържанието) е добре да включва:
увод, методология на изследването,
анализ на резултатите, заключение.

The recommended structure of the
publication (depending on the nature of
the content) should include: introduction,
methodology of the study, analysis of the
results, conclusion.

Таблиците
да
се
разположат
центрирани в текста като се номерират
(Таблица 1. – дясно подравнено, bold) и
наименуват (центрирано, bold) отгоре.
Желателно е таблиците да се представят
и отделно от
основния текст в
допълнителен файл (освен в основния
текст на материала).

Tables should be placed centered in the
text and numbered (Table 1. - Right
justified, bold) and named (centered, bold)
top. It is desirable that the tables are also
presented separately in a different file (in
addition to the ones presented in the main
text).

Изображения. Изображенията (фигури,
снимки,
рисунки,
схеми,
диаграми,
графики и др.) да бъдат записани като
отделен, самостоятелен файл, а не като
част от текстовия файл. Файлови формати
могат са бъдат JPEG, GIF, TIFF, BMP,
EPS. Файловете да бъдат именувани с
названието на изображението. Фигурите и
техните
надписи
(под
фигурата,
центрирани, bold) се номерират с арабски
цифри в реда, по който са цитирани в
текста. Мястото на тези фигури в текста

Images. Images (figures, photos,
drawings, charts, diagram, etc.) should be
written on a separate, individual file, not as
part of the text file. File formats can be
JPEG, GIF, TIFF, BMP, EPS. Files to be
named with the name of the image. The
figures and their inscriptions (under the
figure, centered, bold) are numbered with
Arabic numerals in the order in which they
are quoted in the text. The location of
these figures in the text should be
indicated - Fig. 1, Fig. 2 and so on.
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трябва да е посочено – Фиг. 1, Фиг. 2 и т.н.
Цитиранията се обозначават в скоби в
края на изречението като се посочва
фамилията на автора, годината на
публикуване на източника и страницата напр. (Петров, 2009: с. 43). При
позовавания страницата може да не се
посочи.

References are indicated in brackets at
the end of a sentence stating the surname
of the author, the year of publication and
the source page - eg. (Petrov, 2009: pp.
43). For references, the page may not be
stated.

В края на публикацията се представя
библиографско описание на източниците,
които са използвани и цитирани в
основния
текст.
Представянето
на
литературните източници в списъка на
литературата става в APA стил (вж.
Publication Manual of the American
Psychological Association):
www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf

At the end of the publication a
bibliographic description of the sources
used and quoted in the main text is
presented. Presentation of literary sources
in the list of literature takes place in APA
style (see Publication Manual of the
American Psychological Association):
www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf

За контакти: След литературата се
представят имената на автора/авторите,
техните академични позиции (научно
звание, длъжност, месторабота на автора,
адрес, Е-mail и др. Контактите се
представят на български и английски език.

Contacts: Following the reference list,
the names of the author/s are presented
containing information regarding academic
rank, degree, place of work, address, Еmail, etc. Contact information is presented
in Bulgarian and English (for authors from
abroad - in English).

