За авторите
Published on Св. Наум (https://naum.slav.uni-sofia.bg)

За авторите
Научните статии да не превишават 10 стандартни машинописни страници, не повече от 27
000 знака.
Шрифт на основния текст: Times New Roman; 12 пункта, единична разредка.
Заглавието се изписва с големи букви, разположени по средата (получер), а под текста с
малки букви без съкращения – името, фамилията и работното място на автора.
В началото на статията се представя кратка анотация за проблематиката на статията на
английски, френски или немски език (не повече от 6 реда). След нея на отделен ред се дават
ключовите думи на същия език. Големината на шрифта за анотацията и ключовите думи – 10
пункта.
Цитирането на източниците в текста (фамилия на автора, година на изданието, двуеточие,
страница) се да в кръгли скоби (Караулов: 1999: 43). Ако е сборник, се дава фамилията на
редактора, годината на изданието и страницата, напр. (Димитрова, ред. 1998: 56).
Бележките се събират в края преди библиографията.
БИБЛИОГРАФИЯТА се дава в кря на статията. Авторите се подреждат по азбучен ред без
номериране. Оформянето става по следния начин: фамилия на автора (ако е сборник –
фамилия на редактора), година на издаване (и двете в получер), двоеточие, инициали и
амилия на автора, заглавие на текста (курсив), място на издаване, издателство и годината.
Ако е цитирана статия, заглавието се дава в нормален шрифт, след него се дват заглавието
на списанието или книгата (Курсив), мястото на издаване, след което се посочват страниците
на статията. Ако е вестник, се слагат две наклонени черти и се посочват заглавието,
годината, броят (пише се №), датата и страниците. При електронните източници първо се
дава годината на публикуване (ако е посочена), след това датата на излизане на сайта, като
сайтът се посочва в ъглови скоби.
При повече публикации от един и същи автор в една и съща година след годината се слагат
букви a, b, c, напр.,
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