Проглас, кн. 1, 2017

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ПУБЛИКАЦИИ В СП. „ПРОГЛАС“
Публикациите в списанието са само на български език и тряб-ва да постъпят на адрес proglasvtu@
abv.bg в срок до 15 февруари (за кн. 1) и до 01 септември (за кн. 2) на текущата година като два файла –
във формат *.doc и *.pdf; шрифт: TNR 12. Ако са използвани други шрифтове, те задължително се
предоставят като отделни файлове. Редколегията не носи отговорност за грешки, допуснати от авторите.
Към докторантските разработки да се прилага и писмена препоръка от научния ръководител.
Допустимият обем е: за статия – до 36 000 знака, за рецензия – до 5400 знака, за дописка в
раздел “Хроника” – до 1800 знака.
Заглавията (макс. 120 знака) на всички материали трябва да са преведени на английски език.
Статиите да бъдат придружени от:
 анотация между 600 и 900 знака на български и на английски език;
 до 6 ключови думи на български и на английски език (специфични непреводими лексеми
само се транслитерират);
 данни за автора: собствено и фамилно име на кирилица и на латиница, академична степен и
звание, месторабота, служебен имейл адрес.
Цитирането на източниците става в текста на публикацията (фамилия на автора, година на
изданието, двоеточие, страница), в кръгли скоби, напр.: (Младенов 1979: 158). Когато в една година
има двама или повече автори с еднакви фамилии, те може да се конкретизират чрез посочване на
инициали, напр.: (Младенов, Ст. 1979: 158). При повече публикации от един автор в една и съща
година след годината се добавя индекс с латинска буква, напр.: (Младенов 1979a: 158), (Младенов
1979b: 158).
Бележките към текста се поместват под линия на същата страница. При цитиране на източник
и тук се използва краткото библиографско описание, както е посочено по-горе.
Литература по темата (Bold 12, ляво) се помества след края на текста и празен ред, като след
нов празен ред задължително се оформят два блока, според азбуката на съответната публикация – на
кирилица и на латиница (вж. образеца). Вътре в тях подреждането на авторите е по азбучен ред на
фамилното име, без номериране, без празни редове между отделните публикации. Всяко библиограф-ско
описание на кирилица задължително се транслитерира на латиница според стандарта, публ. в ДВ, бр.
19 (13.03.2009).
Библиографското описание да съдържа:
– в bold: фамилията на автора, година на издаване, двоеточие;
– в Normal: фамилията на автора, запетая, инициали на собствено/и име(на), точка;
– в Italic: заглавието на текста;
– в Normal: място/град на издаване, запетая, издателство, точка.
Ако е цитирана статия, заглавието се дава в Normal, следват: точка, 2 наклонени черти, заглавието
на сборника (списанието) вест-ника в Italic. Посочват се а) за сборници: името на съставителя, мяс-тото
на издаване, издателството; б) за списания: броят (с година, №..., дата). И в двата случая описанието
завършва с точните стра-ници на цитираната публикация. Например:
[... Вашият текст...]
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GUIDLINES FOR AUTHORS
PUBLISHED IN PROGLAS JOURNAL
ISSN: 0861-7902 (PRINT), ISSN: 2367-8585 (ONLINE)
The materials published in the journal are only in Bulgarian and should be submitted before 15th February (for
the 1st issue) and before 1st of September (for the 2ndissue) of the current year, to proglasvtu@abv.bg as two
files formatted respectively as *.doc and *.pdf; font: TNR 12.
If some other fonts have been used they should be provided as separate files. The Editorial Board is not
responsible for mistakes made by authors. The PhD candidates’ manuscripts should be accompanied by
written recommendation from the director of the studies.
The allowed size is:
 of a paper – 36 000 characters;
 of a review – 5 400 characters,
 of a report – 1 800 characters.
The titles (max. 120 characters) of all manuscripts should be translated into English.
The papers should be accompanied by:
 An annotation between 600 and 900 characters in Bulgarian and in English;
 Up to 6 key words in Bulgarian an/d in English (specific untranslatable lexis should only be
transliterated);
 Author’s details: given and family name in Bulgarian and Latin, academic degree and title, place of
work, work e-mail address.
The citation of the sources should be done in the text of the publication (family name of the author,
year of the issue, colon, page number), round brackets, for example: (Mladenov 1979: 158). When there are
two or more authors with the same family name in the same year, they may be specified by indication of their
initials, for example: (Mladenov, St. 1979: 158). If there are several publications of the same author in the
same year, an index with a Latin letter should be added next to the year, for example: (Mladenov 1979a: 158),
(Mladenov 1979b: 158).
The notes to the text should be inserted as a footnote on the same page. In case of citation of a source
here the concise bibliographical description as shown above should be used.
The literature on the subject (Bold 12, left) should be inserted after the end of the text and an empty
line and after a new blank line two blocks should be formed according to the alphabet of the relevant publication,
for example:
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