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Правила за използване и цитиране 

на литературни източници 

 

1. Когато представяте или използвате чужди идеи/експерименти/теории, трябва 

да цитирате източника. 

a. Ако цитирате през друг източник, трябва да посочите и двата 

източника. 

2. Не може да копирате каквато и да е част от литературен източник без 

изрично да посочите това (виж т.3). 

a. Това правило важи независимо на какъв език е оригиналният източник 

(т.е. не може да превеждате и да копирате) 

b. Не може да копирате/превеждате и да смените няколко думи или да 

размените местата им. 

3. Ако използвате директно чужд текст (дори и това да е фраза) 

a. Трябва да е сложен в кавички 

b. Трябва да цитирате точната страница. 

c. Ако цитатът е над 40 думи, трябва да е отделен в отделен текстов блок 

d. Не можете да имате повече от 3-4 директни цитирания на 10 страници. 

4. В списъка с използвана литература трябва да представите пълните 

библиографски данни за всички източници, посочени в работата. Обратното 

също е в сила – не може да има литературен източник, който не е посочен 

в текста. 

5. Нарушаването на точки 1, 2 и 3 се счита за плагиатство и опит за измама. В 

такива случаи 

a. Работата получава оценка слаб 2 

b. В зависимостта от степента на нарушението се прилагат различни 

административни наказания. 
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Правила за цитиране 

• Книгите се цитират по следния начин: Автори (година). Заглавие на книгата. 

Издателство 

• Статии се цитират по следния начин: Автори (година). Заглавие на статията. 

Списание, Брой на списанието, страници. 

• Интернет страници се цитират: Автор (дата на публикуване). Заглавие на 

материала. Извлечено на дата от http://точен_адрес 

• Онлайн енциклопедия: Заглавие на статията (дата на създаване). 

Eнциклопедията. Извлечено на дата от http://точен_адрес  

 

Примери за цитиране в списъка с използвана литература 

• Книга: Palmer, S. (1999). Vision science: Photons to phenomenology. Cambridge, 

MA: Bradford Books/MIT Press. 

• статия в списание: Just, M., & Carpenter, P. (1976). Eye fixations and cognitive 

processes. Cognitive Psychology, 8, 441-449. 

• Уеб-страница: Deming, D., & Dynarski, S. (2008). The lengthening of 

childhood (NBER Working Paper 14124). Cambridge, MA: National Bureau of 

Economic Research. Извлечено на 21 юли 2008, от 

http://www.nber.org/papers/w14124 

• Статия в Уикипедия: Plagiarism. (2010, Юни 9). В Wikipedia, The Free Encyclopedia. 

Извлечено на June 12, 2010, от 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Plagiarism&oldid=366971967 

 

Примери за цитиране в текста 

• Според Palmer (1999) зрението е …. 

• Just & Carpenter (1976) в своето изследване … 

• Рецепторите са два вида – колбички и пръчици (Palmer, 1999). 

• Очните движения ни позволяват да получим информация за протичащите 

когнитивни процеси (Palmer, 1999; Just & Carpenter, 1976).  

• Когнитивното развитие преминава през няколко етапа (Виготски, 1930, цит. 

по Кенрик & Сиймън, 2001). 

  


