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1. Ръкописите се изпращат по електронната поща на: mihailov_n@abv.bg (главен редактор) и marni-

fark@abv.bg (редактор), като под заглавието на статията се прилага информация за автора – титла, име, мес-

торабота, ел. адрес. Всички статии, получени в редакцията, подлежат на двойно анонимно рецензиране (double 

blind peer review), както и на проверка за плагиатство. 

2. Авторските права на публикуваните статии принадлежат на списанието. Получена за печат и одобрена 

след рецензиране статия не може да се оттегля от автора. Приемат се за обсъждане само непубликувани тек-

стове. 

3. Приемат се за печат текстове както на български, така и чужди езици: английски, немски, френски, испански, 

руски и др. 

4. Ръкописите да се изпращат по електронната поща в MS Word, в обем до 20 стандартни страници (1800 знака 

с интервалите на страница). По изключение се допускат и по-големи, неделими на части, тематични студии. Осно-

вен шрифт – Times New Roman, 11 pt. Всеки текст в друг шрифт или специален стил да се отбелязва, напр. с цвят. 

Без табулация в началото на абзаците. Илюстрациите, освен в текста, се изпращат и в отделни файлове, като кар-

тинки (bmp, gif, jpg, tif…).  

5. Основният текст на статиите да бъде съпроводен с резюмета на английски и на български, всяко до 300 

думи. Да се приложат до 6 ключови думи на английски език. Имената на авторите и заглавията на статиите да 

бъдат изписани и на английски език. Ако статията е на друг език, освен резюме на английски да се добави и 

резюме на български език до 350 думи. 

6. Позоваването на цитираните автори в текста да става в кръгли скоби по следния начин – фамилия, година 

на публикацията, страница/и на цитата. Например: (Монтен 1975: 53–54); (Hesse 1970: 124). 

7. Бележките да бъдат под линия – на страница до 800 знака, Times New Roman, 10 pt. 

8. Библиографията – в края на ръкописа, подредена по азбучен ред на фамилните имена на авторите. 
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 

1. Submissions should be sent by email to: mihailov_n@abv.bg (Editor-in-Chief) and marnifark@abv.bg (Editor), as 

under the title of the article, information should be attached about the author – degree, name, full name of the institution 

which the author is affiliated to, and email address. All articles received by the editors are subject to double blind peer 

review and a plagiarism check. 

2. The copyrights of the published articles belong to the journal. An article that has been submitted for publication and 

approved after reviewing cannot be withdrawn from its author. Only unpublished texts are accepted for consideration. 

3. Texts in both Bulgarian and foreign languages, such as English, German, French, Spanish, Russian, etc., are accepted 

for publishing.  

4. Manuscripts should be sent by email in MS Word, up to 20 standard pages (1,800 characters with intervals per page). 

As an exception, larger, indivisible, thematic studies are also allowed for submission. Basic font – Times New Roman, 

11 pt. Any text in a different font or special style should be highlighted, e.g., with color. No tab at the beginning of the 

paragraphs. Illustrations, except in the text, should be also sent in separate picture files (bmp, gif, jpg, tif…). 
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5. The main text of the article should be accompanied by abstracts in English and Bulgarian, each up to 300 words, and 

up to 6 keywords in English. If the article is in language other than Bulgarian, in addition to a summary in English, a 

summary in Bulgarian of up to 350 words should be added. 

6. The reference of the cited authors in the text should be made in round brackets in the following way – family name, 

year of publication, page(s) of citation. For example: (Montaigne 1975: 53–54); (Hesse 1970: 124). 

7. The notes should be formatted as footnotes – up to 800 characters per page, Times New Roman, 10 pt. 

8. Bibliography – at the end of the manuscript, arranged in alphabetical order by the authors’ family name. 
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градинката „Кристал“); „Нисим“ (бул. „В. Левски“ № 59); както и в редакцията на списанието (бул. „П. Евти-

мий“ № 6) и в канцеларията на Института по философия и социология (ул. „Сердика“ № 4). 
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