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ПРАВИЛА ЗА БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ 

 

 Цитиране на монография или друго авторско съчинение 

Библиографското описание в тези случаи трябва да включва: име на автора в 

инверсиран формат - фамилно име на автора, последвано от собствено име или 

неговото съкращение, отделени чрез запетая (напр. „Петров, Иван“ или 

„Петров, И.“), заглавие (и подзаглавие) на работата, място на издаване, име на 

издателството, година на издаване, поредност на изданието (ако са повече от 

едно).  

Името на автора, заглавието и издателските данни се отделят с точка. Мястото на 

издаване и името на издателството се отделят с двоеточие, а името на 

издателството и годината на издаване – със запетая. 

Например:  

Яворов, П. Избрани творби. София: Скорпио, 2003. 

Yavorov, P. Selected works. Sofia: Scorpio, 2003.  

 

 Цитиране на статия от периодично издание 

Библиографското описание в тези случаи трябва да съдържа име на автора в 

инверсиран формат, заглавие на статията, подзаглавни данни (ако има такива), 

наименование на списанието/периодичното издание, в който е публикувана 

статията, година на издаване, номер на броя, страници, на които е отпечатана 

статията (от…до), място на издаване и името на издателството.  

Заглавията на периодичните издания не се изписват в курсив, нито в кавички. 

Името на автора, заглавието на статията, данните за изданието и данните за 

издателя, се разделят с точка, като след точката между заглавието на статията и 

наименованието на периодичното издание, се пише голямо тире “ – “.  

Мястото на издаване и името на издателството се отделят с двоеточие. 

Номерът на броя се изписва като № (не се съкращава с “кн.” или “бр.”; на 

латиница се пише “No” вместо “№”) и се дава само с арабски цифри.  

http://www.libreresearchgroup.org/
http://www.libreresearchgroup.org/
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При посочване на конкретна страница се изписват съкращенията „с.“ за кирилица 

и „p.” за латиница, последвани от номера на страницата, изписан с арабски 

цифри, а при посочване на повече страници (от-до) се посочват само страниците 

без съкращения преди тях.  

Например:  

Павлов, И. Изследване на финия органичен синтез. – Металургия и 

предприемачество, 2003, № 4, 21-29. София: Феникс.  

Pavlov, I. Study of the fine organic synthesis. – Metallurgy and entrepreneurship, 

2003, No 4, 21-29. Sofia: Phoenix.  

 

 Цитиране на текст от сборник, избрани съчинения и др. под. 

Пред сведенията за сборника се пише голямо тире “ – “ и се добавя “ Във:”. При 

цитиране на латиница се пише “In:”. Сведенията за сборника се изписват след 

информацията за автора, заглавието и подзаглавието на цитирания текст и 

съдържат наименование на периодичното издание, година на издаване, номер 

на броя (ако има такъв), изписан с арабски цифри и предхождан от № (не се 

съкращава с “кн.” или “бр.”; на латиница се пише “No” вместо “№”), страници от 

сборника, на които е поместен цитирания текст. Елементите на сведенията за 

изданието се отделят от запетаи.  

Например:  

Сергеeв, Ж. Влияние на виното в историята на Древна Гърция. – Във: 

Историческа мисъл, 1995, № 2, с. 31. София: Аристотел. 

Sergeev, Zh. The impact of wine in Ancient Greece. – In: Historic thought, 1995, No 

2, p. 31. Sophia: Aristotle.  

 

 При повторно позоваване на вече цитиран текст се изписва името на автора, 

последвано от „Цит. съч.” (на лат. – Op. cit.) вместо заглавието и останалите данни 

за текста. 

Например: 

Сергеев, Ж. Цит. съч. 

Sergeev, Zh. Op. cit.  

 

 При второ и следващо последователни позовавания на вече цитиран текст, пише 

се „Пак там”, на лат. “Ibidem”. 
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Например:  

Сергеeв, Ж. Цит. съч. 

Пак там.  

 

Sergeev, Zh. Op. cit.  

Ibidem.  

 

 При повторни позовавания (второ и следващи, последователни или 

непоследователни) на вече цитиран текст (без значение от вида на работата – 

статия, книга и т.н.), когато от същия автор са цитирани и други текстове, се 

изписват: авторът, част от заглавието, многоточие (…), запетайка и номерът на 

страницата/страниците (ако се цитира конкретен откъс). 

Например:  

Сергеев, Ж. Влиянието на…, с. 54.   

Sergeev, Zh. The impact of..., p. 54. 

 

 Посочване на страници (прилага се съответно и при цитиране на латиница) 

Когато се цитира само една конкретна страница, преди номера ѝ се пише “с.“ 

(напр. с. 99) или “p.” (при цитиране на латиница). Правилото не важи, когато се 

цитират повече от една поредни страници – тогава преди цифрите им не се пише 

“с.“ (напр. 1-99). 

Например:  

Яворов, П. Избрани творби, с. 21. София: Скорпио, 2003. 

Yavorov, P. Selected works, p. 21. Sofia: Scorpio, 2003 

 


