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1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХАРВАРДСКА СИСТЕМА ЗА ЦИТИРАНЕ В ТЕКСТА
При Харвардска система за цитиране в текста се посочват фамилното име на автора и
годината на цитирания ресурс, възможно и страница/страници.
Ако името на автора се споменава в текста с цитат или с позоваване на идеи, след името
се поставя годината в кръгли скоби, ако е подходящо и страницата/страниците: Mitchell
(2017, p. 189).
Ако името на автора не се споменава в самия текст, то в скобите се поставя: име,
година и страница/и: (Mitchell, 2017, pp. 189-191).
(Бележка: страницата се отбелязва: с./p. 189, или от страница до страница, свързани
с тире: с. 189-191/pp. 191).


Цитиране на публикация от двама или трима автори:

При цитиране на публикация с 2 или 3 автори се посочват последователно фамилиите
на авторите, годината на публикацията и след запетая – съответно страницата/страниците: B.
Mitchell и G. Thomson (2017, p. 189) или (Mitchell, Thomson, 1991, p. 37).


Цитиране на публикация от четирима или повече автори:

При цитиране на 4 и повече автори на една публикация се посочва фамилията на
първия автор и след това „и др.“/„et al.”: Mitchell et al. (2017, p. 189) или (Mitchell et al.,
2017, p. 189).


Цитиране на публикация без автор:

При цитиране на публикация без да е посочен автор в курсив се поставя заглавието
на публикацията: (A guide to citation, 2017, pp. 189-201).


Цитиране на статия без автор в периодично издание:

При цитиране на статия без автор в периодично издание се поставя заглавието на
статията следвано от заглавието на периодичното издание в курсив и датата, разделени от
запетаи: ‘Fifty Years of Darwinism’ (Saturday Review, 26 June 1909) или (‘Fifty Years of
Darwinism’, Saturday Review, 26 June 1909).


Цитиране на повече публикации от един и същи автор/и, издадени в една
година:

При цитиране на публикации с един и същ автор/автори и година на издаване, то те
се разграничават една от друга с малки букви поставени след годината (a, b, c … т.н.)
(Mitchell, 2017b, p. 189) или Steig (2018a, pp. 56-58).


Цитиране на публикация с автор организация (колективен автор):

При цитиране на публикация с автор организация се посочва наименованието на
институцията: (Institut geographique national, 2012, p. 45).
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Цитиране на няколко публикации, подкрепящи обща идея:

При цитиране едновременно на няколко публикации, подкрепящи обща идея, то те се
разделят с точка и запетая (Mitchell, 2017, p. 189; Smith, 2000; Andrews, 1989, pp. 165176).


Цитиране на различни издания на една и съща публикация:

При цитиране на различни издания (редакции) на една и съща публикация се
посочват годините на издаване и се разделят с точка и запетая: Mitchell (2010; 2017) или
(Mitchell, 2010; 2017).

 Цитиране на публикация без година на издаване:
При цитиране на публикация, в която не може да бъде установена година на издаване
се посочва „без година“/“no date“: (Mitchell, no date, p. 189).

 Цитиране на публикация по друга публикация:
Посочва се цитираната публикация последвана от израза „цит. по“/“cited in“ и името
на автора и годината на издаване на цитиращата публикация: Smith 2000 (cited in Mitchell,
2017, p. 189) или (Smith, 2000 cited in Mitchell, 2017, p. 189).
2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХАРВАРДСКА СИСТЕМА ЗА ЦИТИРАНЕ В СПИСЪКА С
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
За разлика от относително еднотипния начин на цитиране в текста, позоваването в списъка с
използвана литература е различен според вида на публикациите.



Книга:

Основни данни при цитиране на книга:
Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година на издаване). Заглавие. При
преиздание поредност. Място на издаване : Издателство.
Пример:
Mitchell, J.A.,Thomson, M. (2017). A guide to citation. 3rd ed. London: London
Publishings.


Сборник от различни произведения с авторска отговорност редактор:

Фамилия на редактора, Лично име/инициал/и. (ред.) (Година на
публикуване). Заглавие. При преиздание поредност. Място на издаване:
Издателство.
Пример:
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William, S.T. (eds.) (2015) Referencing: a guide to citation rules. New York: My
Publisher.


Съставна част от сборник с различни произведения с авторска отговорност
редактор:

Основни данни при цитиране на съставна част от сборник с различни произведения с
авторска отговорност редактор:
Фамилия на автора на съставната част, Лично име или инициал/и (Година на
издаване). „Заглавие на съставната част“ във Фамилия на редактора, Лично име
или инициал/и (ред.) Заглавие на сборника. При преиздание поредност. Място на
издаване: Издателство, страница/и.
Пример:
Troy, B.N. (2015) ‘Harvard citation rules’ in Williams, S.T. (ed.) A guide to citation rules.
New York: NY Publishers, pp. 34-89.
(Бележка: при цитиране в текста на съставна част от сборник с различни произведения с
авторска отговорност редактор се посочва името на автора на съставната част, не името на
редактора).
Пример за цитиране на отделен доклад, публикуван в сборник от доклади:
Wittke, M. (2006) Design, construction, supervision and long-term behaviour of tunnels in
swelling rock. In: Van Cotthem, A. et. al. (eds.) Eurock 2006: Multiphysics coupling and
long term behaviour in rock mechanics: Proceedings of the International Symposium of
the International Society for Rock Mechanics, EUROCK 2006, 9-12 May 2006, Liège,
Belgium. London, Taylor & Francis. pp. 211-216.


Електронна книга (e-book):

Основни данни при цитиране на e-книга с онлайн достъп:
Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година на издаване) Заглавие. При
преиздание поредност. Наименование на колекцията от е-книги [online]. Достъпна
от: URL/DOI [Прегледана: дата месец година].
Пример:
Mitchell, J.A., Thomson, M. and Coyne, R.P. (2017) A guide to citation. E-book
library [online]. Available at: https://www.mendeley.com/referencemanagement/reference-manager [Accessed: 10 September 2016].
Основни данни при цитиране на e-книга с онлайн достъп чрез четец (e-book reader):
Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година на издаване) Заглавие. При
преиздание поредност. E-book формат [e-book reader]. Достъпна от: URL/DOI
[Прегледана: дата месец година].
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Mitchell, J.A., Thomson, M. and Coyne, R.P. (2017) A guide to citation. Kindle e-book
[e-book reader]. Available at: https://www.mendeley.com/referencemanagement/reference-manager [Accessed: 10 September 2016].


Статия от списание:

Основни данни при цитиране на статия от списание:
Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година на издаване) „Заглавие на
статията“, Заглавие на списанието, Том/брой/продължаваща номерация(текуща
номерация за годината), страница/и.
Пример:
Wilmott, C., Fraser, E., Lammes, S. (2018) ‘I am he. I am he. Siri rules: work and play
with the Apple Watch', European Journal of Cultural Studies, vol. 21, no. 1, pp. 78-95.


Статия от онлайн списание:

Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година на издаване) „Заглавие на
статията“, Заглавие на списанието, Том/продължаваща номерация(текуща
номерация за годината/брой) [online]. Достъпна от: URL/DOI [Прегледана: дата
месец година].
Пример:
Mitchell, J.A. (2016) ‘How citation changed the research world’, The Mendeley, 62(9)
[online]. Available at: https://www.mendeley.com/reference-management/referencemanager [Accessed: 15 November 2016].


Статия от вестник:

Основни данни при цитиране на статия от вестник:
Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година) „Заглавие на статията“,
Заглавие на вестника, Ден месец, страница/и.
Пример:
Mitchell, J.A. (2017) ‘Changes to citation formats shake the research world’, The
Mendeley Telegraph, 6 July, pp.9-12.


Статия от онлайн вестник:

Основни данни при цитиране на статия от онлайн вестник:
Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година на издаване) „Заглавие на
статията“, Заглавие на вестника, Ден месец [online]. Достъпна от: URL/DOI
[Прегледана: дата месец година].
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Пример за цитиране на анонимна статия в онлайн вестник:
‘Fifty Years of Darwinism’ (1909) Saturday Review [online], 26 June, 107(2800), pp.807808. Available at: British Periodicals http://search.proquest.com/britishperiodicals
[Accessed 25 January 2017].


Цитиране на некнижни материали:
-

Фотография достъпна онлайн:

Основни данни при цитиране на фотография:
Фамилия на фотографа, инициал/и (Година) Заглавие на фотографията
[онлайн]. Достъпна от: URL [Прегледана на: Дата месец година].
Пример:
Millais, J.E. (1851-1852) Ophelia [online]. Available
at: www.tate.org.uk/art/artworks/millais-ophelia-n01506 [Accessed: 21 June 2014].
-

Филм:

Основни данни при цитиране на филм:
Заглавие на филма (Година) Режисиран от Име и фамилия [филм]. Място:
Кинематографична студия.
Пример:
Rear Window (1954) Directed by Alfred Hitchcock [Film]. Los Angeles: Paramount
Pictures.
-

Телевизионно предаване:

Основни данни при цитиране на телевизионно предаване:
Заглавие на телевизионното предаване. Наименование на телевизионния канал
или стрийминг услуга, платформа, канал или др., дата месец на излъчване.
-

Отделен епизод на телевизионно предаване:

Основни данни при цитиране на отделен епизод от телевизионно предаване:
Заглавие на отделния епизод (Година на излъчване) Заглавие на телевизионното
предаване, Серия №, епизод №. Наименование на телевизионния канал или
стрийминг услуга, платформа, канал или др., дата месец на излъчване.
Пример:
‘Fly’ (2010) Breaking Bad, Series 2, episode 10. AMC, 23 May 2010.
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-

Онлайн видео:

Основни данни при цитиране на онлайн видео:
Наименование на потребителя. (Година). Заглавие [онлайн видео]. Дата месец.
Достъпно от: URL [Прегледано: дата месец година].
Пример:
Mendeley (2014). Getting started with Mendeley [Online video]. 3 April. Available at:
https://www.YouTube.com/watch?v=Gv6_HuCYExM [Accessed: 21 August 2017].
-

Музикален албум с онлайн достъп:

Основни данни при цитиране на музикален албум с онлайн достъп:
Фамилия,

Лично име/Инициал/и или Псевдоним на музикалния изпълнител [формат,
напр. CD] (Година) Заглавие. Място: Дистрибуторска компания. Достъпен от: URL
[Прегледан: дата месец година].
Пример:
Beyonce (2016) Lemonade [Visual Album] New York: Parkwood Records. Available
at: https://www.beyonce.com/album/lemonade-visual-album/ [Accessed: 17 February
2016].
-

Уебсайт:

Основни данни при цитиране на уебсайт:
Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година) Заглавие на уебсайта [онлайн].
Достъпен от: URL [Прегледан: дата месец година].
Пример:
Mitchell, J.A. (2017) How and when to reference [Online]. Available
at: https://www.howandwhentoreference.com/ [Accessed 27 May 2017.
-

Публикация в Blog:

Основни данни при цитиране на публикация в блог:
Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година) Заглавие на публикацията
[Blog] Заглавие на Блога. Достъпен от: URL [Прегледан: дата месец година].
Пример:
Defeo, C. (2017). New webinar on research careers [Blog] Mendeley blog. Available at:
https://blog.mendeley.com/2017/08/04/new-webinar-on-research-careers/ [Accessed: 21
August 2017].
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-

Публикация във Фейсбук (Facebook status/post):

Основни данни при цитиране на фейсбук публикация:
Фамилия на автора, Лично име или Наименование на потребителя (Година).
Заглавие на фейсбук публикацията. Дата месец [Фейсбук]. Достъпна от: URL
[Прегледана: дата месец година].
Пример:
Mendeley. (2017). The pressure is always on for researchers to fund their research
careers. 16 May. Available at:
https://www.facebook.com/mendeley/photos/a.10150156999648611.291608.4292014361
0/10154866770358611/?type=3 [Accessed: 21 August 2017].


Цитиране на архивни материали:

Основни данни при цитиране на архивни материали:
Фамилия на автора, Лично име/инициал/и (Година) Заглавие. Наименование на
фонда/колекцията (сигнатура, идентификатор или кутия/папка,инвентарен номер).
Наименование и местонахождение на архива/репозиториума.
-

Писмо:

Пример:
Darwin, C. (1818) Darwin to W. D. Fox, 12 June. [Letter] Held at: Cambridge: Christ’s
College Old Library. CC-OldLibraryFox1.
-

Дневник:

Пример:
Bundy, A. E. (1916-19) Diary of Major A. E. Bundy. [Diary] Held at: London: Imperial War
Museum. P.371.
-

Ръкопис:

Пример:
Little Domesday: Dunwich, Suffolk. (1086) [Manuscript] Held at: London: National Archives. E
31/1/3/1053.

-

Документ:

Пример:
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Wilson, B. (2000). Typescript of short story Brothers and Sisters by Budge Wilson. Budge
Wilson fonds (MS-2-650.2013-070, Box 3, Folder 9). Dalhousie University Archives,
Halifax, Nova Scotia, Canada.
-

Фотография/Снимка:

Пример:
Edwards, F.W. (1895) Photograph of Empire of India Tea House [Photograph]. Kew: The
National Archives. 1/421/209, Records of the Copyright Office, Stationer’s Company.
-

Рисунка:

Пример:
Creighton, C. (197-). Watercolour painting [painting]. Catherine Creighton and family
fonds (MS-2-656, Box 12, Folder 6). Dalhousie University Archives, Halifax, Nova Scotia,
Canada.
-

Карта:

Пример:
Wyld, J. (1850) London and its environs: levels taken by order of the Commissioners of
Sewers, 1:17,400. [Map] Held at: London: British Library. BLL01016133799.
-

Ефимера:

Пример:
Dalhousie Student Union (1986) In Search of the Supernatural [poster]. Dalhousie
University Reference Collection (MS-1-Ref, Box 16, Folder 27). Dalhousie University
Archives, Halifax, Nova Scotia, Canada.


Цитиране на арт материал (картина, скулптура, гравюра или др.п.),
притежание на галерия или колекция:

Основни данни при цитиране на арт материали:
Фамилия на художника, Лично име/Инициал/и. (Година/и) Заглавие на творбата
[Медия]. Съхранява се: Място на галерията/колекцията: Име на
галерията/колекцията. Инвентарен/каталожен номер, местоположение в галерия
или колекция.
Пример:
Hogarth, W. (c. 1740-1745) The shrimp girl. [Painting, oil on canvas]. Held at: London:
National Gallery. NG1162, Room 35.
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-

Арт материал, достъпен онлайн:

Основни данни при цитиране на арт материали, достъпни онлайн:
Фамилия на художника, Лично име/Инициал/и (Година/и) Заглавие на творбата
[Медия - онлайн]. Достъпен от: Име на галерията/колекцията на URL [Прегледан:
дата месец година]. Инвентарен/каталожен номер.
Пример:
Gilbert, A. (1899) A bishop saint [Portrait bust - online]. Available at: Victoria & Albert
Museum http://collections.vam.ac.uk/item/O8861/a-bishop-saint-portrait-bust-gilbertalfred-sir/ [Accessed: 30 January 2017]. A.4-1995.

-

Арт материал, репродуциран в книга:

Основни данни при цитиране на арт материали, репродуцирани в печатна книга:
Фамилия на художника, Лично име/Инициал/и (Година/и на творбата) Заглавие на
творбата [Медия]. В: Фамилия на автора на книгата, Лично име или Инициал/и.
Заглавие на книгата. Място на издаване: Издателство, година на издаване,
страница/и.
Пример:
Landseer, E. (1841-45) ‘Windsor Castle in modern times’ [Painting, oil on canvas]. In:
Treuherz, J. Victorian painting. London: Thames & Hudson, 1993, p. 16.


Цитиране на предмет в музей или галерия:

Основни данни при цитиране на предмет в музей или галерия:
Фамилия на производителя/дизайнера, Лично име или Инициал/и
(производител/дизайнер) (Година/и) Наименование на предмета [вид на предмета].
Място на музей или галерия: Наименование на музей или галерия. Номер, точно
място на разположение на предмета.
Пример:
Vredeman de Vries, H. (des.) (1590-1600) Great bed of Ware. [Bed]. London: Victoria
and Albert Museum. W: 47:1 to 28-1931, British Galleries, room 57a, case 2.
-

предмет в музей или галерия, видян онлайн:

Основни данни при цитиране предмет музей или галерия, достъпен онлайн:
Фамилия на производителя/дизайнера, Лично име или Инициал/и
(производител/дизайнер) (Година/и) Наименование на предмета [вид на предмета -
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онлайн]. Достъпни от: URL [Прегледан на: дата месец година. Номер на музей или

галерия].
Пример:
Princess Mary gift fund box (1914) [Box, embossed, brass - online]. Imperial War
Museums. Available at: http://www.iwm.org.uk/history/first-world-war-princess-mary-giftbox#&gid=2&pid=1 [Accessed: 30 January 2017]. EPH9380.


Цитиране на архитектурен обект:

Основни данни при цитиране:
Фамилия на архитекта, Лично име или Инициал/и (арх.) (Година/и) Наименование
на архитектурния обект. Място/адрес.
Пример:
Vanburgh, J. (arch.) (1699-1811) Castle Howard. York.
или
The Jew’s House (12th Century). 15 The Strait, Lincoln.
ТАБЛИЦА 1. ПРИМЕРИ ЗА ЦИТИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ
ПУБЛИКАЦИИ

Вид на
Характерист Цитиране в текста Цитиране в списък с цитирана
публикаци ики
литература
ята
Статия от
списание

един автор

когато се споменава
името на автора и
има точен цитат:
текст „…”
Gray (2018, p. 175),
или
когато името на
автора не е
споменато и свободно
се предава негова
идея:
текст (Gray, 2018)

двама или
трима автори

текст „…” C.
Wilmott, C., Fraser, E., Lammes, S. (2018)
Wilmott, E. Fraser и ‘I am he. I am he. Siri rules: work and play
with the Apple Watch', European Journal of
S. Lammes (2018)
или
Cultural Studies, vol. 21, № 1, pp. 78-95.
текст (Wilmott,
Fraser, Lammes,
2018)

Gray, L. (2018) 'Exploring how and why
young people use social networking
sites', Educational Psychology in Practice,
vol. 34, no. 2, pp. 175-194.

11

четирима или
повече автори

текст „…” Mitchell
et al. (2017, p. 38)
или
текст (Mitchell et al.,
2017)

Mitchell et al. (2017) 'Non-native invasive
species as paradoxical ecosystem services
in urban conservation education', Web
Ecology, vol. 18, no. 1, pp. 37-40.

без автор

текст „…” ‘Fifty
Years of Darwinism’
(Saturday Review, 26
June 1909)
или
текст (‘Fifty Years of
Darwinism’, Saturday
Review, 26 June
1909)
текст „…” J. A.
Mitchell (2016)
или
текст … (Mitchell,
2016).

‘Fifty Years of Darwinism’ (1909), Saturday
Review, 26 June, 107(2800), p. 3.

онлайн
списание

Mitchell, J.A. (2016) ‘How citation changed
the research world’, The Mendeley, 62(9)
[online]. Available at:
https://www.mendeley.com/referencemanagement/reference-manager [Accessed:
15 November 2016].

Статия от
вестник

един автор*

текст „…” J. A.
Mitchell, J.A. (2017) ‘Changes to citation
Mitchell (2017, pp. 9- formats shake the research world’, The
12)
Mendeley Telegraph, 6 July, pp. 9-12.
или
текст … (Mitchell,
2017).

Книга

един автор*

текст „…” J. A.
Mitchell (2017, p.
189)
или
текст … (Mitchell,
2017).

Mitchell, J.A. (2017) A guide to citation.
3rd ed. London: London Publishings.

Съставна
част от
книга

сборник от
материали от
различни
автори, с
редактор)

текст „…”
Smith (1980, pp. 2730)
или
текст … (Smith
(1980, pp. 27-30)

Smith, C. (1980) Problems of information
studies in history. In: Stone, S. (ed.)
Humanities information research. Sheffield:
CRUS, 1980, pp. 27–30.

за цитиране на статии с двама, трима или повече от трима автори, без автор и с онлайн достъп виж
примерите при Статия в списание.
*
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Електронна с трима автори текст „…” Mitchell,
**
книга (eThomson и Coyne
book)
(2017)
или
текст … (Mitchell,
Thomson и Coyne,
2017)

Уебсайт

текст „…” Mitchell
(2017)
или
текст (Mitchell,
2017)

Mitchell, J.A., Thomson, M. and Coyne,
R.P. (2017) A guide to citation. E-book
library [online]. Available
at: https://www.mendeley.com/referencemanagement/reference-manager [Accessed
10 September 2016].

Mitchell, J.A. (2017) How and when to
reference [Online]. Available
at: https://www.howandwhentoreference.co
m/ [Accessed 27 May 2017].

3. ПОДРЕЖДАНЕ НА СПИСЪКА С ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА
Позоваванията на цитираните в текста източници се подреждат в списък, озаглавен
Цитирани литература/Използвана литература (или Цитирани източници, Използвани
източници) по азбучен ред, на фамилните имена на авторите или първата дума от заглавието.
Най-напред се подрежда кирилица и след това латиница.
При цитиране на публикации с един и същ автор/автори се взима предвид и година на
издаване, подреждат в хронологична последователност, като най-напред се поставя най-ранно
създадената.
При цитиране на публикации с един и същ автор/автори и година на издаване, то те се
разграничават една от друга с малки букви поставени след годината (a, b, c … т.н. или
съответно а, б, в …) и тя се взима предвид при подреждането.
Пример:
Mitchell, J.A. (2016) ‘How citation changed the research world’, The Mendeley,
62(9) [online]. Available at: https://www.mendeley.com/reference-management/referencemanager [Accessed: 15 November 2016].
Mitchell, J.A. (2017а). A guide to citation. 3rd ed. London: London Publishings.
Mitchell, J.A. (2017b) ‘Changes to citation formats shake the research world’, The
Mendeley Telegraph, 6 July, pp. 9-12.
Всички цитирани източници, използващи кирилска азбука трябва да бъдат и
транслитерирани,
според
действащият
Закон
за
транслитерация
(https://slovored.com/transliteration/).
Списъкът се разполага след края на текста на статията.
за цитиране на публикации с един или повече от трима автори, без автор и с онлайн достъп виж
примерите при Статия в списание.
**
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Пример:
Gilbert, A. (1899) A bishop saint [Portrait bust - online]. Available at: Victoria &
Albert Museum http://collections.vam.ac.uk/item/O8861/a-bishop-saint-portrait-bustgilbert-alfred-sir/ [Accessed: 30 January 2017]. A.4-1995.
Mitchell, J.A., Thomson, M. and Coyne, R.P. (2017) A guide to citation. E-book
library [online]. Available at: https://www.mendeley.com/referencemanagement/reference-manager [Accessed: 10 September 2016].
Princess Mary gift fund box (1914) [Box, embossed, brass - online]. Imperial War
Museums. Available at: http://www.iwm.org.uk/history/first-world-war-princess-mary-giftbox#&gid=2&pid=1 [Accessed: 30 January 2017]. EPH9380.
Troy, B.N. (2015) ‘Harvard citation rules’ in Williams, S.T. (ed.) A guide to citation
rules. New York: NY Publishers, pp. 34-89.

4. ОФОРМЛЕНИЕ НА СТАТИЯТА
Общи изисквания: текстов редактор MS Word
Формат на страницата: А4, полета – по 2 cm от всички страни
Заглавие: Times New Roman, 11 pt, bold, центрирано, с главни букви (All caps).
Заглавието не се пренася ръчно на нов ред!
Следва един празен ред.
Имена на автор(и): Изписват се трите имена на автора (авторите) – Times New Roman,
11 pt, в курсив, центрирано.
Следва един празен ред.
Анотация: от 3 до 7 изречения.
Ключови думи: до 10.
Заглавие на английски език: Times New Roman, 11 pt, bold, центрирано, с главни
букви (All caps). Заглавието не се пренася ръчно на нов ред.
Имена на автор(и) транслитерирани на латинска азбука: Изписват се трите имена
на

автора

(авторите)

транслитерирани,

съгласно

Закон

за

транслитерация

(виж

https://slovored.com/transliteration/) – Times New Roman, 11 pt, в курсив, центрирано.
Следва един празен ред.
Анотация на английски език (Abstract): от 3 до 7 изречения.
Следва един празен ред.
Ключови думи на английски език (Keywords): до 10.
14

Следва един празен ред
Текст: от 8 до 15 страници – Times New Roman, 11 pt, двустранно подравнено
(justified), с отстъп на нов ред 1,25 см (0,49″); разредка 1.
Между абзаците не се оставя допълнително разстояние (Spacing – before, after – 0).
Не се използва сричкопренасяне.
Между думите в изречението и след препинателните знаци се оставя само един
интервал.
Изображенията се предоставят отделно от текста във формат JPEG (.jpg), в резолюция
подходяща за печат. За сканирани изображения - резолюция 300 dpi, контраст - максимален.
В текста се посочва мястото на изображението и заглавие, отговарящо на съдържанието му.
Фигури, графики и диаграми се изработват в MS Word или в MS Excel.
Цитиране: съгласно БДС ISO 690:2011 Информация и документация. Ръководство за
библиографско цитиране на информационни ресурси.
Метод на цитиране: Харвардска система.
Транслитерация: В списъка с Използвана/Цитирана литература цитираните
източници на кирилска азбука се транслитерират, съгласно Закон за транслитерация (виж
https://slovored.com/transliteration/).

Шаблон:
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ЗАГЛАВИЕ
Трите имена на автора (авторите)
Анотация.……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
Ключови думи: …, …, …, … .

ЗАГЛАВИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Трите имена на автора (авторите) транслитерирани на латинска азбука
Abstract.……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
Keywords: …, …, …, … .

ЗАГЛАВИЯ НА РАЗДЕЛИ
Текст на статията …

Заглавия на подраздели
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