
1.Настройки на текстообработващата програма
● Шрифт: Arial
● Размер на шрифта (вкл. на заглавия, подзаглавия и др.): 12pt
● Междуредие: 1,5

2.Правописни
● Числителни редни: внимавайте доколко числителното редно съвпада

с числителното бройно, когато допълвате цифрите с букви. Ако
редното се различава само с една буква от бройното, пишете само
тази една буква. Ако се различава с две или повече, пишете две
букви. Например: 1989-а, а не 1989-та, защото произнасяме бройното
„хиляда деветстотин осемдесет и девет.“, а редното добавя само едно
„-а“ накрая. Но: 1993-та, защото произнасяме „хиляда деветстотин
деведесет и три“, а редното е „трета“ – в този случай изписваме след
тиренцето последните две букви. Също: 1-во училище – отново
последните две букви, защото бройното и редното числително име
хич не съвпадат.

3.Пунктуационни
● Кавички: навсякъде използваме тези за български език – „водопад“, а

не “водопад”. Настроени за текст на български LibreOffice Writer и MS
Word слагат правилните; не ни е известен начин да се настрои Google
Docs така, че да поставя правилните – там трябва да се слагат ръчно,
което е досадно дори и с хитри find – replace действия. Така че си
пишете текстовете в настроена на български текстообработваща
програма.

● Тирета: накратко, има два вида тирета – къси (-) и дълги (–). Късите
се ползват в сложни думи и степенуване на прилагателни
(министър-председател, по-скучен); дългите се ползват като
пунктуационен знак за пауза, отделяне и т.н. (...виждах само голия му
череп, покрит с бледи старчески лунички – това означаваше, че е
твърде много загрижен и недоволен.) Програмите за
текстообработка автоматично преобразуват къси в дълги тирета, ако
поставите шпация (интервал) от двете страни на тирето.

○ В Google Docs: идете в Tools→Preferences и в Automatic
Substitution частта добавете две къси тирета едно до друго (--)



да бъдат заменяни с едно дълго (–). Оттам нататък пишете „--“
там, където искате да излезе „–“. Ето така: Добре -- отвърнах.

4.Цитиране

○ Библиография
■ Секцията накрая на текста, в която са изброени източници,

използвана литература, текстове, към които се препраща, и
т.н., винаги се казва Библиография, дори и да има само
интернет източници в нея. Това важи само за интернет
източници, не за нормални хиперлинкове – ако имате
хиперлинкове в хода на текста, то не е нужно да ги описвате в
библиографията.

■ В библиографията всеки отделен източник е на нов ред в
номериран списък.

■ Формат на цитиране: APA (2009):
● Индиректно в текст: Бележка под линия

Директно в текст: Бележка под линия

● Книга:
Ападурай, А. (2006). Свободната модерност: Културни
измерения на глобализацията. (М. Димитрова, Г.
Христов, Преводачи). София: Лик.

● Книга с колективно авторство:
American Medical Association. (2004). American Medical
Association family medical guide (4th ed.). Hoboken, NJ:
Wiley.

● Статия или глава от книга:
Winne, P. H. (2001). Self-regulated learning viewed from
models of information processing. In B.J. Zimmerman &
D.H. Schunk (Eds.), Self-regulated learning and
academic achievement (2nd ed., pp. 160-192). Mahwah,
NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

● Статия в месечно издание:
Kilpatrick, C. (2016, Autumn 2016). Everybody Hates
Cornel West. Jacobin, XXIII, 13-16.

● Статия в онлайн вестник:
Topping, A. (2018, February 12). Women aren't confident
abuse in Westminster has been stopped.

http://guides.libraries.psu.edu/apaquickguide/overview


TheGuardian.com. Извлечено от
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/12/women-a
Rent-confident-abuse-in-westminster-has-been-stopped
(31.01.2018)

● Интернет източник с автор:
Kraizer, S. (2011). Safety on the Internet. Извлечено от
http://safechild.org/categoryparents/safety-on-the-internet
(31.01.2018)

● Интернет източник без автор:
Claustrophobia (2014). Извлечено от

http://www.nhs.uk/conditions/claustrophobia/Pages/Introduction.asp
x (31.01.2018)

● За превръщане на хиперлинкове към бележки за печатно
издаване вместо онлайн:
Официално икономическото доверие в ЕС
в България дори бележи спад в края на 2017 г.
→
Официално икономическото доверие в ЕС
в България дори бележи спад в края на 2017 г.1

––
1 В България икономическото доверие се влошава, в ЕС
расте (2018), expert.bg, http://bit.ly/2FHtfAK
т.е. Заглавие в курсив (година), домейн, битли (с махнато
форматиране за линк, т.е. plain text)

https://www.theguardian.com/world/2018/jan/12/women-arent-confident-abuse-in-westminster-has-been-stopped
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/12/women-arent-confident-abuse-in-westminster-has-been-stopped
http://safechild.org/categoryparents/safety-on-the-internet
http://www.nhs.uk/conditions/claustrophobia/Pages/Introduction.aspx
http://www.nhs.uk/conditions/claustrophobia/Pages/Introduction.aspx
https://www.expert.bg/v-bylgarija-ikonomicheskoto-doverie-se-vloshava-v-es-raste-653198.html

