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Обемът на публикациите не трябва да надвишава: 

 

- 10 стандартни страници (18 000 знака, вкл. интервалите) за докладите по 

секции 

- 15 стандартни страници (27 000 знака, вкл. интервалите) за пленарните 

доклади 

 

При оформянето на текстовете трябва да се спазват следните правила: 

 

 Формат на текста MS Word 2003–2010, шрифт Times New Roman. 

 Заглавие: size 14, Bold, Centred. 

 Следват името и фамилията на автора, названието на институцията, 

представлявана от него, името на държавата и имейл адрес - size 12, Regular, 

Centred. 

 Следва абстракт на английски език (400 – 800 знака, вкл. интервалите), size 10, 

Regular, Centred. 

 Следват от 3 до 6 думи ключови думи на английски език, size 10, Regular, 

Centred. 

 Основен текст: Normal, size 12, междуредие (Linespacing) 1,5, Justified, First Line 

1,25. 

 Препратките към цитираната литература се посочват в текста и се оформят по 

модела: (Uhlířová 2011: 7). 

 Цитатите се посочват в оригинал и се превеждат в бележка под линия.  

 Ако се налага уточнение в рамките на даден цитат, конкретното място се 

означава с инициалите на автора, оградени в квадратни скоби. Напр.: 

„Представихме материалите, подготвени от нас двете – т. е. Д. Хронкова и В. 

Бехиньова [М. Ч.] – за обсъждане в славистичната секция през 1969 г.“. 

 По-важните понятия, термини и др. могат да бъдат откроени чрез получер 

шрифт (Bold), по същия начин може да бъде означено и началото на отделните 

части, подглави и др. 

 Примерите се посочват в курсив (Italic). 

 Кавичките в текста трябва да са в следния вид „“, а при посочването на 

семантиката на дадена дума или израз се използват единични кавички в следния 

вид ‚‘. 

 За обозначаване на интервала между години, страници и др. се използва –. 

 Бележките към текста се посочват под линия и се номерират автоматично с 

помощта на References, Insert Footnote. Шрифт: size 10, Regular, Justified, 

междуредие (Linespacing) 1,0. 



 Библиографските данни на публикациите, които по традиция се цитират с 

помощта на буквено съкращение (напр. БТР), се посочват в списъка с 

литературата по следния начин:  

БТР: Български тълковен речник. Четвърто издание. Допълнено и преработено 

от Димитър Попов. София: Наука и изкуство 2008. 

SSJČ 1: Slovník spisovného jazyka českého, Díl 1 (A–M). Havránek a kol. Praha: 

ČSAV 1960. 

 Съкращенията, литературата и източниците се посочват самостоятелно в края на 

статията, а не в бележките под линия. Между публикациите на латиница и на 

кирилица се оставя един свободен ред, като заглавията се подреждат по 

съответния азбучен ред. Цитираните в литературата публикации трябва да бъдат 

оформени по следния начин (шрифт: size 12, Regular): 

 

Монография: 

Кубрякова 1981: Кубрякова, Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного 

слова. Москва: Наука. 

Ничева 2008: Ничева, Р. Българска граматика. Морфология. София: УИ „Св. Климент 

Охридски“. 

Bosák et al. 1989: Bosák, J. et al. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava: 

Veda. 

Filipec – Čermák 1985: Filipec, J.– Čermák, F. Česká lexikologie. Praha: Academia. 

 

Сборник: 

Bosák 1999: Bosák, J. (ed.) Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti. 

Bratislava: Veda. 

 

Статия в списание: 

Ухлиржова 2011: Ухлиржова, Л. Общност и многообразие на словореда на клитиките 

(Съпоставително изследване на българския и чешкия език). Част ІІІ. –  Съпоставително 

езикознание XXXVI, 2011, 5–16. 

Dokulil 1956: Dokulil, M. Opravovat zvratné se, si po čárce? – Naše řeč 39, 108–113. 

 

Статия в колективна монография/сборник:  

Lešnerová 2002: Lešnerová, Š. Postavení příklonky se v textu Kryštofa Haranta z Polžic 

„Cesta z království Českého... do Země svaté...“. In: Čeština – univerzália a specifika 4 (eds. 

Z. 

Hladká – P. Karlík). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 325–327. 

 

Пашов 2008: Пашов, П. Специфика на приглаголните личноместоименни форми в 

съвременния български книжовен език. В: В търсене на смисъла и инварианта (ред. Я. 

Бъчваров и кол.), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 312–325. 

 

Статия в електронно списание: 



Благоева 2007: Благоева, Д. Неологизмите в съвременния български език. – 

Електронно списание LiterNet 87, 24.02.2007 [online]. [цит. 2016-02-27]. 

<http://liternet.bg/publish13/d_blagoeva/neologizmite.htm> 

 

Němec 1970: Němec. I. O změnách slovní zásoby. – Naše řeč 53 [online]. [cit. 2016-01-31]. 

<http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5513> 

 

Интернет-страница: 

Латиница, кирилица, политика: спорът за миналото и новите медии. Спасов, О. 

[online] [цит. 2015-10-04].  <http://www.librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-

39/discussion/culture/1628-2012-06-05-10-18-06> 

 

Jak vykládám cizincům aspekt. Hrdlička, M. [online]. [cit. 2015-10-04]. 

<http://www.auccj.cz/starestranky/jakvykladamcizincumaspekt.htm> 

 

 Ако авторите (редакторите) на цитираната публикация са двама, посочват се 

имената и на двамата, отделени с тире; ако авторите (редакторите) са повече от 

двама, посочва се името на първия от тях, последвано от съкращението „и 

кол.“/„et al“. 

 При повече публикации от един и същи автор, издадени в една и съща година, 

след годината се посочва буква а, б, в/a, b, c. 

 Графите, схемите и картинните приложения се изпращат в отделни файлове и 

във формат .doc или .gif. 

 Ако в текста са използвани специални шрифтове, те трябва да бъдат приложени, 

а целият текст на статията – да бъде изпратен и във формат pdf. 

 


