ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ
В АЛМАНАХ НА НМА „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

1. Статията да бъде оригинално изследване (research), a не
реферативно/обзорно изложение (review).
2. Да не е публикувана или приета за печат в други издания.
3. Заглавието да формулира проблем, а не да назовава само
изследователски обект.
4. Обемът да е до 15 стандартни страници (1 страница = 1800 знака),
шрифт Times New Roman, разстояние между редовете 1,5.
5. Библиографията да включва само цитираните в статията заглавия,
подредени по азбучен ред според фамилното име на авторите (найнапред на кирилица, после на латиница). Годината на изданието се
поставя в скоби след имената на автора, като при повече от една
публикация от един и същи автор в една и съща година след
годината се добавя a, b и т. н.
6. Цитираните в библиографията заглавия на кирилица се прилагат и
транслитерирани на латиница в квадратни скоби непосредствено
след основното заглавие. Възможно е да се ползват сайтовете за
автоматична

транслитерация

със

задължителна

проверка

за

коректното транслитериране: https://2cyr.com/ (от български и руски
език), http://www.lexilogos.com/keyboard/serbian_conversion.htm (от
сръбски език) и http://gr.translit.cc/ (от гръцки език). Желателно е при
транслитерацията личните имена да се прилагат според установеното
им в публикации изписване на латиница. При цитиране на превод на
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публикация от чуждестранен автор в квадратните скоби се прилагат
също и името на автора и заглавието на публикацията в оригинал.
7. Електронните източници да се включват в общата библиография
според фамилното име на автора, а ако няма посочен автор, да се
дават накрая. Ако през интернет е цитирано книжно издание, се
посочват всички достъпни негови данни по стандарта, а след
транслитерацията се посочва линк и в скоби последната дата на
посещение на сайта. При позоваване на текущи сайтове се посочва
по стандарта авторът (или се уточнява липсата на такъв).
8. Библиографските описания да бъдат в края на статията, а при
позоваване в текста да се посочва в скоби само фамилията на
автора, годината на издание (като при повече от една публикация
от един и същи автор в една и съща година след годината се добавя
a, b и т. н.) и страницата, от която е цитатът.
9. Авторските бележки да са под линия с обща номерация.
10.В отделен файл да се приложи резюме на български език до 900
знака с посочени след него ключови думи (до 6), а за
чуждестранните автори – резюме на английски или на руски език.
11.Името на автора/авторите (без титли) се поставя под заглавието на
статията, а в края ѝ се прилага информация за автора/авторите и
координати за контакт: адрес, имейл, телефон и др.
12.Нотните примери и илюстрациите да са на отделни файлове с
разширение .jpeg или .tiff или да са компресирани с разширение
.zip. Снимките и примерите да са сканирани или експортирани
поне на 300 Dpi, като дългата им страна да не е по-къса от 20 см.
Изображенията, които са сканирани или експортирани на по-ниска
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резолюция

или

с

по-малък

размер

и

след

това

във

фотообработваща програма изкуствено им е вдигната резолюцията
или размерът, не са подходящи за печат.
13.При

цитати

на

старогръцки/византийски

да

се

използват

шрифтовете Palatino Linotype, Tms Gk Classic, Tms Gk Old, Tms Gk.
14.За да бъдат одобрени за печат, статиите, постъпили за публикуване
в Алманах на НМА „Проф. Панчо Владигеров“, се рецензират
анонимно от специалисти от рецензентската колегия.

Краен срок за получаване на статиите за Алманах 2017: 31 януари 2018 г.
Ръкописите да се предават на електронен носител със заглавие на файла на
латиница, което непременно да включва името на автора, almanac и
годината.

Контакти:
доц. д-р Николай Градев (главен редактор)
тел.: 0893420225
ел. адрес: almanac@nma.bg
gradev.nikolay@gmail.com
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ПРИМЕРИ

В текста:
(Куюмджиева, 2013: 25) или (Куюмджиева, 2013b: 43) – при един автор;
(Холопова, Холопов, 1984: 123) – при двама автори; (Smith et al.*, 1990:
221 – 240) или: (Иванов и др., 1999) при повече от двама автори.
*Заб.: et al. = et alii, от лат. – „и други“.

В раздела „Библиография“ в края на статията:
Книги:
Куюмджиева, Светлана (2011). Стара българска музика. Избрани лекции.
София: Марс 09. [Kuyumdzhieva, Svetlana (2011). Stara balgarska muzika.
Izbrani lektsii. Sofia: Mars 09.]
Холопова, Валентина, Юрий Холопов (1984). Антон Веберн. Москва:
Советский композитор. [Kholopova, Valentina, Yuriy Kholopov (1984).
Anton Vebern. Moskva: Sovetskiy kompozitor.]

Статии в периодични издания:
Лебедев, Сергей (1988). Harmonia est consonantia. Проблеми на учението за
интервалите в епохата на Средновековието. – В: Музикални хоризонти, №
4, с. 61 – 79. [Lebedev, Sergey (1988). Harmonia est consonantia. Problemi na
uchenieto za intervalite v epohata na Srednovekovieto. – V: Muzikalni horizonti,
№ 4, s. 61 – 79.]

Статии в сборници:
Levin, Theodore (1979). Dimitri Pokrovski and the Russian Folk Music Revival
Movement. – In: Slobin, Mark (ed.) Retuning Culture: Musical Changes in
Central and Eastern Europe, p. 14 – 36. Durham, NC: Duke University Press.
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Eлектронни извори:
Кастальский, Александр (1998). О моей музыкальной карьере и мои
мысли о церковной музыке. – В: Русская духовная музыка в документах и
материалах. Москва: Языки русской культуры. [Kastal'skiy, Aleksandr
(1998). O moyey muzykal'noy kar'yere i moi mysli o tserkovnoy muzyke. – V:
Russkaya dukhovnaya muzyka v dokumentakh i materialakh. Moskva: Yazyki
russkoy kul'tury.]
http://www.biblioteka-regenta.ru/stati/kast_avtobiogr.pdf

(посетен

на

20

февруари 2014).
О’Loughlin, Niall. Music in Slovenia, 1993. – In: The Musical Times. Vol. 134,
№ 1801, p. 130 – 133. Doi: 10.2307/11938.
Музыкальные формы и жанры (без автор). [Muzykal'nyye formy i zhanry
(bez avtor).]
http://www.olofmp3.ru/index.php/Muzykalynye-%20formy-i-zhanry/ (посетен
на 11 юли 2013).
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