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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ОФОРМЯНЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЗА
ПУБЛИКУВАНЕ В СП. ,,ПСИХОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ СТАТИИ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Название на файла: фамилия на автора (първия автор) във формат .doc или .docx заWindows X;
Език на статиите: български или английски;
Обем на ръкописа: до 25 000 знака с интервалите;Максималният размер включва текста с интервалите, таблиците, фигурите, географскикарти, приложения, литература, резюмета и ключови думи.
2. СТАТИИТЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:- Научна състоятелност, новост, аргументираност;- Добросъвестност и коректност при цитирането;- Граматическа прецизност;- Техническо оформление според изискванията по-долу.
3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ- Paper size: А4;- Orientation: Portrait;- Margins: Top-2,5 cm, Bottom-2,5 cm, Left-2,5 cm, Right- 2,5 cm;- Номерация на страници: долу вдясно;- Шрифт на текста: Times New Roman;- Font Size: 10 Pt,- Font style: Regular;
- Paragraph:= Line Spacing: Single= Indentation and Spacing: 0 pt
4. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОДРЕДБАТА НА СТАТИЯТА

1. Заглавие на български език
2. Автор/Автори – две пълни имена
3. Адресни данни за автора/авторите - Организация, адрес, имейл
4. Резюме на български език - до 250 думи
5. Ключови думи на български език - между 3 и 6; Думите се отделят със знак (;), а

накрая се слага знак (.)
6. Разделите и подразделите не се номерират
7. Фигурите, графиките и диаграмите се разполагат в готов вид в .doc или .docx файла

на съответните места. Всички надписи на фигурите трябва да се поставят под
фигурата. Всички фигури и графики следва да бъдат черно-бели и да бъдат читаеми.
В текста следва да има конкретна препратка към всяка таблица, фигура или графика.

8. Таблиците - трябва да бъдат оформени с по-дебел външен контур и надпис над
таблицата. Всички числа в текста и таблиците трябва да бъдат с десетична
запетая. Номерирането и надписа на таблицата трябва да се поставят над нея.

9. Бележки под линия - следва да бъдат номерирани последователно и да не съдържат
таблици или илюстрации.

10.Цитиране в текста - Авторите се цитират в скоби (фамилно име, година, страница).
Цитираните автори в текста се изписват на кирилица, а в края на изречението в
скоби, в оригинал. (Arnett 2000: 45; Arnett 2001: 79)

11.Благодарности - Разполагат се след основния текст, преди ползваните литературни
източници. Заглавният надпис се оформя както при основните раздели, без
номериране.
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12.Литература - Списъкът с литературата се представя в края на статията, подреден поазбучен ред без номерация и хронологично за всеки автор, като първо се подреждатавторите на кирилица и след тях – тези на латиница. Списъкът на използванаталитература трябва да съдържа източници, които са достъпни за проверка или справки.Цитирането на интернет източници се допуска, ако това наистина е необходимо;поместват се след литературата или в бележките, и то в PDF. Представянето налитературните източници в списъка на използваната литература става в APA стил(Author, A.A., Author, B.B., & Author, C.C. (2005). Title of article. Title of Journal, 10 (2),
49-53.)
Пример:

Александрова-Караманова, А. (2016). Здраве и психосоциално благополучие на юноши снехетеросексуална ориентация. Психологични изследвания, 2. [Alexandrova-
Karamanova, A. (2016). Health and psychosocial well-being in adolescents with non-heterosexual orientation. Psychological Research, 2] ISSN1311-4700.

13.Заглавие - превод на английски език
14.Име на автора/авторите – транслитерирани
15.Резюме (Abstract)– на английски език
16.Ключови думи (Keywords) –на английски език
17.Адресите за кореспонденция на английски език:

 Титли, автор
 Институция
 Адрес
 Град, пощенски код
 Държава
 Имейл

18.Приложения


