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СТАНДАРТ ЗА ОФОРМЯНЕ НА НАУЧНИТЕ СТАТИИ
Статиите са в обем между 10 000 и 27 000 знака.
Страниците да не се номерират.
Шрифт на основния текст: Times New Roman; подравняване: Justify,
междуредие: Single, 12 pt. First line: 1,25.
Всички научни текстове се публикуват на български език.
Ако са използвани други шрифтове, те трябва да се изпратят заедно с
текста (в doc. и pdf) на посочения електронен адрес.
Заглавието се изписва с големи букви (All caps), центрирано (Times New
Roman; Bold, Single, 14 pt.), а под него (след един празен ред) с малки букви
без съкращения – името, фамилията и работното място на автора (Times New
Roman; Bold, Single, 12 pt.). Същата информация (без работното място) се дава
на руски и на английски език.
В началото на статиите се представя кратка анотация (Abstract) на руски
и на английски език (500 – 700 знака всяка). След нея на отделен ред се дават
5 – 6 ключови думи (Ключевые слова/Key words, в Bold и Italic). Големина на
шрифта за анотацията и ключовите думи – 10 pt., Normal, Single.
Заглавията в текста се изписват по два начина:
1. в Italic – ако е заглавие на самостоятелно издание;
2. в кавички и Normal – ако става дума за статия или разказ, включени в
сборник или периодично издание.
Бележките към текста се дават под линия на всяка страница.
При цитиране на по-голям пасаж (над три реда) чуждият текст се
оформя като самостоятелен абзац и след един празен ред изцяло (не само
първият ред) се подравнява спрямо отстъпа на новия ред. След цитата в
скоби вдясно на отделен ред се прилага принципната формула на цитиране
(вж. по-долу) и се оставя празен ред. При отделяне на цитата в самостоятелен абзац отварящи и затварящи кавички не се поставят. Големина на
шрифта – 10 pt., Normal, Single.
Цитирането на източниците в текста (фамилия на автора, година на изданието, двоеточие, страница) се дава в кръгли скоби, например (Караулов
1999: 43). Ако е сборник, се дават фамилията на редактора или съставителя,
годината на изданието и страницата, напр. (Димитрова, ред. 1998: 56).
Библиографията е в края на статията. Най-напред вляво на страницата
след пропускане на празен ред се изписва ЛИТЕРАТУРА (Small caps, Bold,
12 pt.), оставя се празен ред, след което започва подреждането на авторите
(в азбучна последователност, без номериране, Times New Roman; Single, 12
pt.). В начална позиция се изписва името на българска кирилица и се отбелязва годината на ползваното издание. В Italic се дава само изходното заглавие. Задължително след града на издаване и двоеточие се посочва издателството (името му не се поставя в кавички).
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Ако е цитирана статия, заглавието се дава в Normal, поставя се точка,
след нея се пишат две наклонени черти с шпация от двете страни и след
тях се цитира заглавието на книгата или списанието (Italic), посочват се
мястото и годината на издаване (при списанията – и броят, въведен с № и
шпация между този символ и числото), както и номерата на страниците на
статията (с дълго тире и шпации от двете му страни, напр. 15 – 25). Ако
статията е от вестник, след броя (пише се № и шпация, вж. по-горе) се добавя датата, а на последна позиция – страниците. В края се поставя точка.
При електронните източници първо се дава датата на публикуване (ако
е посочена), след това датата на влизане в сайта, като сайтът се посочва в
ъглести скоби, напр.:
<http://www.belb.net/personal/zidarova/Chastici_i_morfemi.htm>.
При повече публикации от един и същи автор през една и съща година
след годината се слага кирилска малка буква (а, б, в).
Стандартният графичен вариант на българските кавички е „...“.
Примери
ЛИТЕРАТУРА
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13 April, 1998. University of Illinois at Urbana-Champaign. 29 July, 1999
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Ако статията е от вестник, оформлението е следното:
...// Литературен глас, V, № 161, 24.ІХ.1932, с. 4.
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СТАНДАРТ ЗА ОФОРМЯНЕ
НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ПРЕВОДИ
Приемат се за публикация преводи на художествени текстове в различни
жанрове – прозаически, поетически и драматургични. Стихотворенията се
публикуват освен в превод и в оригинал.
Всеки преводач изпраща превода, оригинала, творчески портрет със
снимка на превеждания автор и кратка автобиографична справка.
Оформянето на текстовете следва стандарта на научните статии.
Всички постъпили материали се редактират, научните статии се
рецензират от двама независими рецензенти.
Адрес на списанието:
ул. „Цар Асен“ 24
Филологически факултет
ПУ „Паисий Хилендарски“
4000 Пловдив
Материалите се изпращат единствено по електронен път на адрес:
slavdialozi@gmail.com.

