СТАНДАРТ ЗА ОФОРМЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
В СП. “ПРОГЛАС”
Заглавията на всички текстове трябва да са транслитерирани
на латиница и преведени на английски език. Текстовете се представят във формат RTF или DOC; Font: Times New Roman 12 (ако са
използвани други шрифтове, те задължително се предоставят като
отделни файлове).
Научните статии и научните съобщения трябва да съдържат и:
 резюме на български и на английски език (до 100 думи);
 ключови думи на български и на английски език (специфични
непреводими лексеми само се транслитерират);
 кратка актуална справка за автора, съдържаща и имената
на автора, транслитерирани на латиница.
Цитирането на източниците в текста на публикацията (фамилия
на автора, година на изданието, двоеточие, страница) се дава в кръгли скоби, напр. (Младенов 1979: 158). Когато в една година има двама
или повече автори с еднакви фамилии, може да се конкретизират
чрез посочване на инициали, напр. (Младенов, Ст. 1979:158).
Бележките към текста се дават под линия на същата страница.
В края на текста задължително цитираната литература се оформя
в отделен блок според посочения стандарт, а библиографските
единици на кирилица се транслитерират на латиница. Форматирането
на целия блок е еднакво и е по стандарта.
След края на текста и празен ред се написва Литература:
(Bold, 12, Center). След празен ред започва подреждането на авторите
(в азбучен ред, без номериране, без празни редове между отделните
публикации).
Библиографската справка да съдържа: фамилията на автора,
година на издаване, двоеточие (Bold). След това се изписват фамилията и инициалите на автора (Normal), заглавието на текста (Italic),
място на издаване (град) и издателство.
Ако е цитирана статия, заглавието се дава в Normal, поставя
се точка, след нея две наклонени черти и след тях се цитира за247

главието на книгата или списанието (Italic), името на съставителя,
посочват се мястото (за сборниците) на издаване, при списанието –
и броят (с №), както и страниците. Ако статията е от вестник, след
наклонените черти се дават заглавието на вестника, годината, броят
(с №), датата и страниците, на които е публикацията.
При повече публикации от един автор в една и съща година
след годината се пише a, b, c и т.н.
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