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ИЗИСКВАНИЯ  З А  ОФОРМЯНЕ  НА  МАТЕРИАЛИТЕ  
 

Електронните версии на статиите да се изпращат като прикачен файл на адрес: 
rusistikabg@gmail.com. В отделен текстов документ да се приложи справка за автора: трите имена без 
съкращения, научна степен, научно звание, работно място, длъжност, град, страна, домашен адрес, 
телефон, e-mail.  

За публикуване се приемат оригинални, непубликувани досега в други печатни издания 
материали на руски, български, украински и английски езици.  

Списанието излиза четири пъти годишно: 30 март, 30 юни, 30 септември и 30 декември. 
Материалите се приемат до 15 число на месеците март, юни, септември и декември. 

 
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

Формат: Microsoft Word.  
Размер на страницата: А4. 
Шрифт: Times New Roman, 12 pt. 
Междуредие: Single. 
Полета: горно и долно – 2,5 см, ляво и дясно – 2,5 см. 
Абзацен отстъп: 1 см. 
Без номериране на страниците, подравняване на текста: Justify. 

 
ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ 

• Ако статията е на руски език, то на руски език се посочват: фамилия, име, бащино име на автора; 
длъжност, научна степен, научно звание; пълно название на организацията; страна, град; e-mail; 
заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след това на английски език (данните на автора 
(научно звание, научна степен), заглавието на статията, анотация, ключови думи). Задължително 
се посочва универсалната десетична класификация (УДК).  
 

• Ако статията е на български език, то на български език се посочват: фамилия, име, бащино име на 
автора; длъжност, научно звание, научна степен; пълно название на организацията; страна, град; 
e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след това на английски език (данните на 
автора (научно звание, научна степен), заглавието на статията, анотация, ключови думи). 
Задължително се посочва универсалната десетична класификация (УДК).  

 
• При съставяне на анотацията  се спазва определения лимит от 850 знака без интервали, най-малко 

10 реда. Анотацията трябва да съдържа актуалност, определяне на проблема, материал и 
методология, резултати и заключение. 
Например: 

 
МОЛИМ ДАННИТЕ ДА СЕ ОФОРМЯТ В ЕДНА КОЛОНА, КАКТО Е ПОКАЗАНО: 

 
УДК 80 (12 pt.) 
 
Боянова Стефка Манолова (11pt.) 
доцент, доктор по филология 
Югозападен университет «Неофит Рилски» 
България, гр. Благоевград 
e-mail: stefka3@mail.bg 

 
Boyanova Stefka Manolova (11pt.) 
Assistant Professor, Ph.D. in philology 
South-West University «Neofit Rilski» 
Bulgaria, Blagoevgrad 
e-mail: stefka3@mail.bg 

 
С.М. Боянова (12 pt.) 

ПРОБЛЕМИ НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД В БЪЛГАРСКА 
СРЕДА 
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Анотация. 11pt., 850 знака без интервали  
Ключови думи: 11 pt., не повече от 10 думи  

 
 

S.M. Boyanova (12 pt.) 
PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE BULGARIAN 

ENVIRONMENT 
 

Abstract. 11 pt. 850 знака без интервали  
Keywords: 11 pt., не повече от 10 думи  
 

• Ако статиятае на украински език, то на украински език се посочват: фамилия, име, бащино име на 
автора; длъжност, научно звание, научна степен; пълно название на организацията; страна, град; 
e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след това на английски език (данните на 
автора (научна степен, научно звание), заглавието на статията, анотация, ключови думи). 
Задължително се посочва универсалната десетична класификация (УДК).  

 
• Ако статията е на английски език, то на английски език се посочват: фамилия, име, бащино име на 

автора; длъжност, научно звание, научна степен; пълно название на организацията; страна, град; 
e-mail; заглавие на статията, анотация, ключови думи, а след това на руски език (данните на 
автора (научна степен, научно звание), заглавието на статията, анотация, ключови думи). 
Задължително се посочва универсалната десетична класификация (УДК).  

 
ОСНОВЕН ТЕКСТ НА СТАТИЯТА 

Текстът на руски/български/украински/английски език: 12 pt., обем: до 20 000 знака с 
интервалите. Бележките към текста (footnotes) се дават под линия на всяка страница с арабска 
номерация, 10 pt. Цитирането на източниците в текста  се дават в квадратни скоби [номер от 
библиографическия списък, страница], например: [2], [7, с. 84]. Номерацията при цитирането се формира 
в азбучен ред.  Примерите се оформят в Italic. Използвайте кавички тип «angle quotes». Графиките, 
рисунките и фотографиите се прилагат в текста веднага след тяхното посочване в текста. Названието на 
рисунките се дава под тях след думата «Рис.» c пореден номер (10 pt.). 

Библиографическият списък (11 pt.) се прилага след текста на статията на езика на оригинала 
в азбучен ред, след това на латиница чрез транслитерация на кирилицата и преведен на английски език в 
сътветствие с изискванията. Инициалите не се разделят с интервали. Да се включват само работи, 
цитирани в текста. Напр.: 
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2. Ivanov T.R. Dialogat v obrazovanieto. – Sofia: Siela, 2020. – 200 s. 
3. Hyland K. Metadiscourse. – London: Continuum, 2005. – 230 p. 
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Материали, не съответстващи на горепосочените изисквания, не се разглеждат.  

 
 

  


