
Изисквания за оформянето на докладите от 
Международната конференция 

„ОТ СЛОВО КЪМ ДЕЙСТВИЕ: РАЗКАЗИ И 
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ“, 

2 – 4 май 2019 г.

Общи указания
• Максимален обем –  10 стандартни страници (18 000 знака, вкл. резюмето, 

ключовите думи, цитираната литература и данните за автора).
• Срок за изпращане на докладите – 30 юни 2019 г. Изискването е свързано 

с изпълнение на проектите, по които се провежда конференцията.
• Адрес за изпращане на докладите -  fsfconf2019@slav.uni-sofia.bg 
• Формат на файловете  – по избор:  MS Word (*.doc, *.docx) или LibreOffice 

(*.odt) файл, придружен от pdf вариант.
• Полета – отгоре, отдолу, отдясно, отляво по 2.54 см.
• Шрифт на основния текст –  Times New Roman.  Размер на шрифта – 12 

пункта   (12  pt.).  За  старобългарски  (кирилица,  глаголица)  използвайте 
Bukyvede (http://kodeks.uni-bamberg.de/aksl/Schrift/BukyVede.htm). 

• Междуредие – Единично (Single).
• Подравняване на основния текст – подравнен от двете страни (Justified).
• Нов ред – с отстъп 1.25 см.

Оформяне на текста
1. Заглавие  – Заглавка 1 (Heading 1) 

2. Име и фамилия на автора/авторите и институция на езика на публикацията 
– 13 пункта (pt), центриран (Center)

3. Празен ред

4. Резюме на езика на публикацията – – изписва се Резюме. Размер на шрифта 
10 пункта (10 pt), подравнен от двете страни (Justified), до 200 думи.

5. Празен ред

6. Ключови  думи  на  езика  на  публикацията  – изписва  се  Ключови  думи. 
Размер на шрифта 10 пункта (10pt). До 10 на брой, подравнени от двете страни 
(Justified)

7. Заглавие на английски (ако основният текст на различен от английския) – 
Заглавка 1 (Heading 1)

http://kodeks.uni-bamberg.de/aksl/Schrift/BukyVede.htm


8. Име и фамилия на автора/авторите и институция/-ии на английски език  – 
11 пункта (11 pt), центриран (Center)

9. Празен ред

10. Резюме на английски език – изписва се Abstract. Размер на шрифта 10 пункта 
(10 pt), подравнен от двете страни (Justified), до 200 думи.

11. Ключови думи на английски език – изписва се Keywords. Размер на шрифта 
10 пункта (10 pt). До 10 на брой, подравнени от двете страни  (Justified).

12. Празен ред

13.  Препратки вътре в текста към цитираната литература: 
• ако цитираната публикация е на кирилица, то тя не се транслитерира:

◦ един автор – (Иванова 2000), (Иванова 2000: 36),  (Иванова 2000: 36–46), 
◦ двама автори – (Иванова, Петрова 2002), (Иванова, Петрова 2002: 45), 

(Иванова, Петрова 2002: 36–46)
◦ правилото  е  същото  и  при  наличие  на  редактор,  като  това  се 

разграничава в приложения списък в края на статията (Иванова 2000), 
(Иванова, Петрова 2000)

◦ ако редакторите или съставителите са повече от трима се добавя и др. 
(Стоянова и др. 2005)

• към труд на латиница по моделите:
◦ един автор – (Croft 2003), (Croft 2003: 45), (Croft 2003: 36–46)
◦ двама  автори  –  (Auwera,  Plungian  1998),  (Auwera,  Plungian  1998:  78), 

(Auwera, Plungian 1998: 78–108)

14. Бележки под линия –  разполагат  се на същата  страница  (footnotes),  10  pt, 
Times  New  Roman,  единична  разредка  (Single),  подравнен  от  двете  страни 
(Justified). 

Оформяне на цитираната литература
След един празен ред в края на основния текст се изписва Цитирана литература или 
същото на съответния език на статията, напр. References – Заглавка 2 (Heading 2).

Оформянето на списъка с цитираните заглавия става според Unified style sheet for 
linguistics – https://linguistlist.org/pubs/tocs/JournalUnifiedStyleSheet2007.pdf. Този начин 
за цитиране е възприет и от някои от най-големите издателства за хуманитаристика, 
напр. De Gruyter. В случай на колебание се придържайте към тези правила за 
оформяне.

Подреждането на авторите е по азбучен ред на фамилията на автора/първия от 
авторите. 

Ако един автор има повече от една публикация в една и съща година, след годината 
се изписват латински букви a, b, c.

Първо се разполага списък на източниците на кирилица.

След това следва списък на източниците на латиница.

На последно място се разполага списък с транслитерираните заглавия на кирилица.

https://linguistlist.org/pubs/tocs/JournalUnifiedStyleSheet2007.pdf


Имена на автори, редактори, съставители, издателства
Моля, изписвайте пълните имена на авторите, съставители и редактори.

При сборници от конференции и в чест на учени след името на статията се допълва 

името на редактора / съставителя без инверсия, последвано в скоба от уточнение 

(ред.) или (съст.), съответно на английски (ed. или eds.), а след запетая се помества 

заглавието  на сборника, цитираните страници, мястото на публикацията и 

издателството.

Моля, изписвайте имената на издателствата. За стари публикациии от края на XIX и 

началото на XX век и по-ранни, привеждайте името на типографията, ако липсва 

издателство.

Страници
Моля, допълвайте данните за цитираните заглавия със сведения за страниците на 
статиите. 

Транслитерация на цитираната литература
За автоматична транслитерация може да се използва www.lexilogos.com. За български 

– https://www.lexilogos.com/keyboard/bulgarian.htm, за руски –  https://www.lexilogos.com/ 

keyboard/  russian.htm  , за сръбски – https://www  .lexilogos. com/ keyboard/ serbian.htm   и др. 

под.

Примери с кирилица 

Книга
Буров, Стоян. 2004.  Познанието в езика на българите. Граматично изследване на  

концептуалната категоризация на предметността. Велико Търново: Фабер.

Съставителство на книга

Стоянова, Юлияна, Гергана Дачева, Неда Павлова, Надежда Михайлова, Владислав 
Миланов (съст.). 2005. Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на  
проф.  дфн  Василка  Радева.  София:  Университетско  издателство  „Св.  Климент 
Охридски“.

Статия в сборник

Иванчев, Светомир. 1978. Наблюдения върху употребата на члена в българския език. 
В: Петър Пашов (съст.), Помагало по българска морфология. Имена, 186–211. 
София: Наука и изкуство.

Статия в списание

Стаменов,  Христо.  1985.  Стаменов,  Хр.  За  употребата  на един  като  показател  за  
неопределеност  в  българския  език  (в  сравнение  с  английски).  Език  и  
литература 3. 33–44. 

https://www.lexilogos.com/keyboard/
https://www.lexilogos.com/keyboard/
https://www.lexilogos.com/
http://www.lexilogos.com/
https://www.lexilogos.com/keyboard/serbian.htm
https://www/
https://www.lexilogos.com/keyboard/russian.htm
https://www.lexilogos.com/keyboard/bulgarian.htm


Статия/книга с посочване на интернет адрес
Зидарова,  Ваня.  2018.  Зидарова,  Ваня.  Семантика  и  прагматика  на  

детерминацията в българския език. Автореферат на дисертационен труд за  
присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки. Пловдив.  
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/1393/2455840881337648275.pdf (10 
октомври 2018).

Примери с латиница

Книга

Hopper,  Pаul  J.,  Elizabeth  G.  Traugott.  2003.  Grammaticalization. Second  Edition. 
Cambridge. Cambridge University Press.

Редактор на книга

Lahiri, Aditi (ed.). 2000.  Analogy, leveling, markedness: Principles of change in phonology  
and morphology (Trends in Linguistics 127). Berlin: Mouton de Gruyter.

Статия в сборник
Bybee, Joan. 2002. Cognitive processes in grammaticalization. In: M. Tomasello (ed.),  The 

New Psychology of  Language,  Volume II,  145–167.  New Jersey:  Lawrence Erlbaum 
Associates Inc.

Статия в списание

Auwera, Johan van der,  Vladimir Plungian. 1998. Modality‘s semantic map.  Linguistic 
Typology 2(1). 79–124.

Mel'čuk, Ihor. 1976. Mel'čuk, I. On suppletion. Linguistics 170.  45–90.

Книга/статия с посочване на интернет адрес
Geist,  Ljudmila.  2012.  Bulgarian  edin:  The  Rise  of  an  Indefinite  Article.  https://www.uni-

stuttgart.de/linguistik/sfb732/files/geist_edin_bulgdraftdez2012.pdf (10  October 2018).

Примери с транслитерация на кирилица

Burov,  Stojan.  2004.  Poznanieto  v  ezika  na  bǎlgarite.  Gramatično  izsledvane  na 
konceptualnata kategorizacija na predmetnostta. Veliko Tǎrnovo: Faber.

Ivančev, Sv. Nabljudenija vǎrhu upotrebata na člena v bǎlgarskija ezik. V: Petǎr Pašov  
(sǎst.), Pomagalo po bǎlgarska morfologija. Imena, 186–211. Sofija: Nauka i izkustvo.

Stamenov, Hristo. Za upotrebata na edin kato pokazatel za neopredelenost v bǎlgarskija ezik 
(v sravnenie s anglijski). Ezik i literatura 3. 33–44.

Zidarova,  Vanja.  2018.  Semantika  i  pragmatika  na  determinacijata  v  bǎlgarskija  ezik. 
Avtoreferat  na  disertacionen  trud  za  prisǎždane  na  naučnata  stepen  „doktor  na 
filologičeskite  nauki.  Plovdiv.  http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/1393/ 
2455840881337648275.pdf  (10 oktomvri 2018). 

http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/1393/2455840881337648275.pdf
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/1393/2455840881337648275.pdf
https://www.uni-stuttgart.de/linguistik/sfb732/files/geist_edin_bulgdraftdez2012.pdf
https://www.uni-stuttgart.de/linguistik/sfb732/files/geist_edin_bulgdraftdez2012.pdf
http://procedures.uni-plovdiv.bg/docs/procedure/1393/2455840881337648275.pdf


Адрес за кореспонденция
След края на библиографията се помества адрес за кореспонденция, вкл.  служебен 
имейл.

Адрес за изпращане на материалите

Факултет по славянски филологии
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
За организационния комитет на конференцията „От слово към действие“
Бул. „Цар Освободител“ 15
София 1504
fsfconf2019@slav.uni-sofia.bg

Faculty of Slavic Studies
Sofia University St. Kliment Ohridski
For the organizing committee of the conference “From saying to doing”
15 Tzar Osvoboditel Blvd.
Sofia 1504
fsfconf2019@slav.uni-sofia.bg


