ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ДОКЛАДИТЕ

1. Докладът трябва да бъде
7. Име на автора (авторите): под
представен на български език.
заглавието, на отстояние 1 празен ред,
Резюмето и ключовите думи (до 5
малки букви, шрифт: Times New Roman,
думи) могат да са на български или на
Font style: Normal, Size: 14 pt.; Alignment:
английски език.
Center.
2. Резюмето на доклада трябва да е до
8. Резюме: под името на автора, на
150 думи.
отстояние 1 празен ред, малки букви,
3. Текстът на доклада трябва да се
шрифт: Times New Roman, Font style:
предаде във формàта на MS Office.
Normal, Size: 12 pt.; Identation: Left и Right
4. Обемът (вкл. таблици, литература,
по 1.5 cm.
приложения, резюме и ключови думи)
9. Основен текст: под резюмето, на
е максимум 7 стандартни
отстояние един празен ред. Font: Times
машинописни страници, т.е. 12600
New Roman, Size: 12 pt.; Line spacing:
знака (с интервалите).
Single, Alignment: Justified, Special/First
5. Формат на страницата: А4,
Line: 0.75 cm.
Orientation: Portrait; Margins: Top - 2
10. Фигури: вмъкнати на съответното
cm, Bottom - 2 cm, Left - 2 cm, Right - 2
място в текста в рамките на текстовото
cm; Header - 1 cm. Номерация на
каре. При вмъкване на изображение от
страниците: горе, центрирано, без
външен файл, той да бъде осигурен и
номер на първа страница.
като jpg. Под фигурата: номер и
6. Заглавие: главни букви, шрифт:
наименование: Font style: Фигура в Bold,
Times New Roman (в целия доклад),
име в нормален шрифт, alignment:
Font style: Bold, Size: 14 pt; Alignment:
center.
Center.
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИС КВА НИЯ СА ИЗРАБОТ ЕНИ ОТ КАТЕДРАТА ПО ОБЩА,
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И ГЕНЕТИЧНА П СИХОЛОГИЯ

Научен семинар
3–6 юни 2015 г.
Китен
Пълният текст на
доклада, съобразен
с изискванията за
публикуване, трябва
да се предаде до
18.05.2015 г. на
имейл:
petkana@phls.unisofia.bg

11. Таблици: над таблицата номер и
наименование: Font style: Таблица в Bold,
име в нормален шрифт. Таблиците да са
центрирани, а наименованието – ляво
подравнено в текстовото каре.

12. Цитиране: в текста в скоби с фамилията на
автора/авторите и годината).
13. Литература: подрежда се по азбучен ред
по фамилията на първия автор. Identation:
Special – Hanging на 1.27 cm.

ЦИТИРАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИ
RE

Научно жури:
Преподаватели от
катедрата по Обща,
експериментална и
генетична психология

Цитирането на източниците трябва да е по
стандарта на APA. Информация за него
може да намерите на адрес:
http://phls.uni-

За повече информация:
доц. Людмила Андреева
andreeva@phls.uni-sofia.bg

sofia.bg/article/details/110#tab773

