Указания за авторите
Списание „Papers of BAS. Humanities and Social Sciences“ публикува постижения
на учени от и извън страната в областта на хуманитарните и обществените науки.
Списанието се издава на английски език на хартиен носител и в електронна форма.
Статиите трябва да представят нови, непубликувани научни знания, факти и
обобщения с теоретичен, аналитичен или приложен характер. Манускриптите трябва да
бъдат подготвени на български или на английски език.
Всяка статия се рецензира от двама независими анонимни рецензенти.
Ръкописите (текст на статията с цитирана литература, резюме и ключови думи,
таблици и илюстрации (ако има такива) и текстове към тях се изпращат на дадения подолу имейл адрес. Текстът на всяка статия заедно с цитираната литература не трябва да
надхвърля 40 000 знака с интервалите, а резюмето с максимум 5 ключови думи да бъде
около 900 знака с интервалите. Броят на цитираните заглавия не трябва да надхвърля
25, а броят на таблици или илюстрации (ако има такива) да не надхвърля 6. Името на
автора (авторите) се поставя под заглавието, а афилиацията, вкл. имейл адресът - в края
на статията.
Текстовете се форматират като MS Word с шрифт Times New Roman, Regular, 12
pt. Обяснителни бележки се означават с индекс в текста и се изписват под линия, 10 pt.
При цитати на старогръцки/византийски гръцки език да се използват шрифтовете Tms
Gk Classic, Tms Gk Old, Tms Gk, Palatino Linotype, а за цитати на
старобългарски/старославянски език - Cyrilica Ochrid 1, Cyrilica Ochrid 10, Cyrilica
Ochrid 11, Cyrilica Ochrid 21, Cyrilica Bulgarian 10, Cyrilica Bg Epigraph, Cyrilica Ochrid
Epigraph; използваните в текста рядко срещани шрифтове трябва да бъдат приложени
от авторите.
Текстовете (текст на статията; цитирана литература; резюме с ключови думи;
текстове към таблиците и илюстрациите) да бъдат на отделни файлове с разширение
.docx. Файловете да бъдат обозначени с името на автора (първия автор) на латиница и
съответния вид текст (статия, цит. лит. и т.н.).
Чертежи, снимки и друг вид илюстрации се обозначават в текста като фигури
(съкратено „фиг.“). Могат да бъдат черно-бели или цветни (ако това е необходимо), но
трябва да отговарят следните изисквания:
а) за снимки - файлове с разширение .jpeg или .tiff, които да бъдат записани
поотделно или компресирани във файл с разширение .rar или .zip. Да имат резолюция
не по-ниска от 300 dpi.
б) за друг илюстративен материал - файлове с разширение .eps или .ai, които
могат да бъдат записани поотделно или компресирани във файл с разширение .rar или
.zip; таблиците се предоставят в готов вид, всяка в .docx или .doc файл с наименование,
включващо името на автора и номера ѝ в текста; графиките/диаграмите се предоставят
във формат .doc/docx или .xls/xlsx на съответните места, когато ще се изработват от
издателството; карти, схеми и диаграми/графики се предоставят на отделни файлове
във формати .eps, .ai или .cdr, като CMYK, и текстът трябва да е конвертиран в криви.
За векторни изображения е препоръчително използването на .eps, .ai или .cdr формати.
За сиви полутонови или цветни изображения е полезен .tiff формат.
Библиографията трябва да съдържа само заглавия, цитирани в статията,
подредени по азбучен ред според фамилното име на авторите. Цитирането се извършва
по стандартната академична система (parenthetical / Harvard referencing) в следните
конкретни варианти:

За книга: фамилия на автора (авторите) (тук задължително е на латиница - ако в
оригинала е на кирилица, трябва да се транслитерира), година на публикуване, две
точки (дотук всичко в болд); съкращение на името и пълна фамилия (на автора или на
всички автори, разделени със запетая), точка; заглавие на книгата, точка; град на
публикуване, запетая, година на публикуване. В случай че книгата (монографията)
излиза в поредица, наименованието ѝ се изписва в кръгли скоби след заглавието на
книгата. Ако публикацията е на кирилица, то предходното библиографско описание
трябва се транслитерира и да се постави в кръгли скоби непосредствено след
оригиналното. Примери:
Todorova et al. 1975: Х. Тодорова, С. Иванов, В. Василев, М. Хопф, Х. Квита,
Г. Кол. Селищната могила при Голямо Делчево. (Разкопки и проучвания, 5). София,
1975. (H. Todorova, S. Ivanov, V. Vasilev, M. Hopf, H. Kvita, G. Kol. Selishtnata mogila pri
Golyamo Delchevo. (Razkopki i prouchvania, 5). Sofia, 1975.)
Parzinger1993: H. Parzinger. Studien zur Chronologie und Kulturgeschichte der
Jungstein-, Kupfer- und Frühbronzezeit zwischen Karparten und Mittlerem Taurus. Mainz,
1993.
За сборник: фамилия на научния редактор/и (тук задължително е на латиница ако в оригинала е на кирилица, трябва да се транслитерира), в кръгли скоби - ed. или
eds. и година на публикуване, две точки; съкращение на името и пълна фамилия (на
всички автори, разделени със запетая), в кръгли скоби - ed. или eds., точка; заглавие на
сборника, точка; град на публикуване, запетая, година на публикуване. В случай че
сборникът излиза в поредица, наименованието ѝ се изписва след заглавието на книгата.
Ако публикацията е на кирилица, предходното библиографско описание трябва се
транслитерира и да се постави в кръгли скоби непосредствено след оригиналното.
Примери:
Guljaev 2014: В. И. Гуляев (ред.). На пороге цивилизации и государственности
(по археологическим и иным источникам). Москва, 2014. (V. I. Guljaev (red.). Na poroge
civilizacii i gosudarstvennosti (po arheologicheskim i inym istochnikam). Moskva, 2014.)
Lichardus 1991: J. Lichardus (ed.). Die Kupferzeit als historische Epoche.
Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde, 55. Bonn, 1991.
За периодично издание: фамилия на автора (авторите) (тук задължително е на
латиница - ако в оригинала е на кирилица, трябва да се транслитерира), година на
публикуване, две точки; съкращение на името и пълна фамилия (на всички автори),
точка; заглавие на статията, точка; интервал, тире, интервал, заглавие на периодичното
издание; ако е списание - годишнина на излизане (ако такава е обозначена), година на
излизане, пореден брой за годината; ако е годишник - номер на тома и година на
публикуване; страници на статията с късо тире без интервали между тях. Ако
публикацията е на кирилица, предходното библиографско описание трябва се
транслитерира и да се постави в кръгли скоби непосредствено след оригиналното.
Примери:
Aleksandrov 2009: С. Александров. Украшения за коса от злато и сребро през
бронзовата епоха в Северна България. - Археология, 2009, 1-2, 7-20. (S. Aleksandrov.
Ukrashenia za kosa ot zlato i srebro prez bronzovata epoha v Severna Bulgaria. - Arheologia,
2009, 1-2, 7-20.)

Gleser 2011: R. Gleser. Radiokarbondaten aus Drama: Stand der Forschungen bis
zum Jahre 2010. - Studia praehistorica, 14, 2011, 177-204.
За статия в сборник: фамилия на автора (авторите) (тук задължително е на
латиница - ако в оригинала е на кирилица, трябва да се транслитерира), година на
публикуване, две точки; съкращение на името и пълна фамилия (на всички автори),
точка; заглавие на статията, точка; интервал, тире, интервал, В с две точки или ако
сборникът е на латиница - In с две точки, интервал; съкращение на името и пълна
фамилия на научния редактор (или редактори) на сборника, в кръгли скоби - съответно
ред., ed. или eds., точка; заглавие на сборника, точка; град на публикуване, запетая,
година на публикуване; страници на статията с малко тире без интервали между тях.
Ако публикацията е на кирилица, то предходното библиографско описание трябва се
транслитерира и да се постави в кръгли скоби непосредствено след оригиналното.
Примери:
Lichter 2004: C. Lichter. Raumnutzung und Siedlungsorganisation im neolithischen
und kupferzeitlichen Thrakien und umliegenden Regionen. - In: V. Nikolov, K. Bacvarov,
P. Kalchev (eds.). Prehistoric Thrace. Sofia, Stara Zagora, 2004, 315-320.
Iliev 2000: И. Илиев. Бронзов нож-кинжал от Попово, Ямболско. - В: В. Николов
(ред.). Тракия и съседните райони през неолита и халколита. София, 2000, 147-150.
(I. Iliev. Bronzov nozh-kinzhal ot Popovo, Yambolsko. - V: V. Nikolov (red.). Trakia i
sasednite rayoni prez neolita i halkolita. Sofia, 2000, 147-150.)
Не се използват съкращения в изписването на цитираната литература.
Електронни източници: цитиране на публикацията по горепосочените правила;
Available from: интернет адрес на публикацията [Accessed: Date].
Транслитерирането на латиница се извършва по съответните правила за езиците
с писменост на кирилица (българска: https://slovored.com/transliteration/rules.html
(правила), https://slovored.com/transliteration/ (пример); руска:
http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html (правила), http://translit.ru (пример); сръбска:
http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html (правила),
http://www.lexilogos.com/keyboard/serbian_conversion.htm (пример).
Литературната препратка се означава в текста в кръгли скоби по Харвардската
система (фамилия на автора (задължително на латиница) и година на публикацията;
при повече от трима автори се изписва фамилията на първия от тях, следвана от et al.;
следват запетая и номерът на цитираната страница (или страници - с късо тире между
тях). Примери: (Todorova et al. 1975, 72), (Aleksandrov 2009, 14-15).
След двете анонимни рецензии текстът на статията се преработва с оглед на
корекциите и допълненията, препоръчани от рецензентите. Авторите преглеждат една
коректура в определения от редактора срок. Допускат се само поправки на технически
грешки и по изключение във връзка с някои новопоявили се изследвания по
разглеждания проблем. Авторите получават PDF файл на статията си.
Напълно подготвени според изискванията статии се приемат на e-mail:

papersofbas@cu.bas.bg

