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1. Когато представяте или използвате чужди идеи, теории или изследвания трябва 
да цитирате източника. 

 В случай, че 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. 

 Това правило важи независимо на какъв език е оригиналният източник (т.е. не 
може да превеждате и да копирате). 

 Недопустимо е 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): 

 Трябва да е сложен в кавички. 
 Трябва да цитирате точната страница. 
 Ако цитатът е над 40 думи, трябва да е отделен в отделен текстов блок. 
 Препоръчително е да нямате 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 представените в т.1., т.2., т.3 и т.4 правила за цитиране се 
смятат за плагиатство. 
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ПРИМЕРИ ЗА ЦИТИРАНЕ В ТЕКСТ 

 
 Според G. Shames и N. Anderson (2002) прагматичните езикови правила 

включват … 
 

 По своята същност речта е езикът в действие, като начин за комуникация 
(Матанова, 1998). 

 
 Just & Carpenter (1976) в своето изследване … 

 
 Това е "сборът от интуитивните знания на всеки човек за граматиката, речника и 

употребата на езика. В този смисъл езиковата компетентност е нещо различно от 
научните знания за граматиката, речника и употребата на езика, които могат за 
бъдат определени като "металингвистична компетентност" (Б. Георгиев, 2006, 
с.17)." 

 
 Класическата схема на комуникативния акт (R. Jakobson, 1963; цит. по Б. 

Георгиев, 2006) включва … 


