Молим Ви да се придържате към

ТЕХНИЧЕСКИте ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ
• Редакцията не приема ръкописи на пишеща машина.
• Към всеки материал трябва да бъдат приложени:
 името на автора, изписано с кирилица и латиница;
 описателно резюме (заедно със заглавието) до 100 думи на български и
на английски (или друг език с международен статут);
 заглавието на английски (независимо от езика на резюмето);
 кратка актуална био-библиографска справка за автора.
• Настоятелно молим авторите да поверяват превода на резюмето и заглавието
на вещи преводачи. Редакцията не поема отговорност по отношение на качеството на преводите.
• По отношение на обема редакцията не поставя граници, но моли авторите да
имат предвид, че става дума за списание.
• Текстовете трябва да са набрани с основен шрифт 12 пункта Times New
Roman и да са предоставени на редакцията в електронен вариант (може и чрез
електронния ни адрес: ezik_i_literatura@abv.bg). Нов абзац – 1.0 см. Ако текстът
съдържа елементи (особени шрифтове, таблици, думи или текстове на чужди
езици и т.н.), които могат да предизвикат объркване, колебания или затруднения
при редакционната обработка, е необходимо да се представя и хартиено копие. В черковнославянски или старобългарски думи или изречения използвайте
шрифта CyrillicaOhrid1.
• В списанието се публикуват текстове само на български език; в бележките под
линия оригиналните заглавия, имена или цитати се дават на съответните езици.
• Молим авторите да си служат пестеливо с научния апарат при цитирането и с
библиографските списъци. Те трябва тясно и органически да са свързани с текста.
• За списанието е характерен класическият вид цитиране на съответната страница под линия в бележки с възходяща номерация за всеки отделен материал.
Бележките под линия са на 10 пункта.
• На всички автори препоръчваме да изоставят архаичния pluralis maiestatis и
да излагат мислите си в по-модерната аз-форма.
• Молим авторите да използват българското графично оформление на кавичките – „….“ и да внимават при употребата на голямото и малкото тире.
• Краткото непряко обектно местоимение и краткото притежателно местоимение за женски род в единствено число трябва да бъдат маркирани с „й“, а редакцията има грижа за техническото им коригиране.
• Молим авторите да не използват никакви форматиращи опции, вкл. пренасяне на части от думите на нов ред. Материалите трябва да са подравнени само
отляво.
• Всички подчертавания в списанието се осъществяват единствено с курсив.
• Цялостното графично оформление се извършва от редакцията.
• Редакционният екип се стреми по възможност да съгласува с авторите намесата си в предложените текстове и да им предоставя коректури.
• Ръкописите не се връщат.
• Редакцията няма възможност да изплаща хонорари на авторите.
По всички интересуващи Ви въпроси се обръщайте към редакцията по имейла:
ezik_i_literatura@abv.bg
Четете актуални информации на сайта на списанието
www.ezik-i-literatura.eu!

