
Насоки на EASE (Европейската асоциация на 
научните редактори) за автори и преводачи на 
научни статии, предстоящи да бъдат публикувани 
на английски език 
 
За да увеличим ефективността на международното научно взаимодействие, статиите и други 

научни публицации трябва да бъдат ПЪЛНИ, ЛАКОНИЧНИ и РАЗБИРАЕМИ. Тези общи насоки 

са предназначени да помогнат на авторите, преводачите и редакторите да постигнат тази цел.  

 

Най-напред: 

• Внимателно планирайте и осъществете вашето изследване (Hengl et al. 2011). Не започвайте 

да пишете статията, докато не се уверите, че вашите резултати са относително стабилни и 

завършени (O’Connor 1991) и ви позволяват да направите надеждни изводи. 

• Преди да започнете да пишете, изберете списание, на което ще изпратите вашата статия. Уверете 

се, че читателите на това списание се явяват ваша целева аудитория. (Chipperfield et al. 2010). 

Поискайте да ви изпратят инструкциите за автори на списанието и планирайте статията така, че да 

съответства на инструкциите от гледна точка на обема, формата, количеството 

допустими/необходими фигури и др.  

 

Ръкописите трябва да са ПЪЛНИ, т.е. в тях не трябва да липсва необходима информация. Помнете, 

че информацията се интерпретира по-лесно, когато е разположена там, където читателите 

очакват да я открият. (Gopen & Swan 1990). Например, следната информация трябва да бъде 

включена в експерименталните научни статии. 

• Заглавие: трябва да бъде еднозначно, разбираемо за специалисти в други области и да 

отразява съдържанието на статията. Бъдете точни, не пишете общи и неопределени фрази. 

(O’Connor 1991). Ако е необходимо, посочете в заглавието периода и мястото на изследването, 

международното научно название на изучавания обект или експерименталния план на 

изследването (т.е. изследване на случай или рандомизирано контролирано изпитание). Няма нужда 

да повтаряте информация от резюмето в заглавието (тъй като те винаги се публикуват заедно), 

въпреки че понякога дублирането е неизбежно. 

 

•Списък на автори, т.е. всички хора, които са внесли значителен принос в планирането, 

събирането на данни или интерпретацията на резултатите и са писали или са проверявали и 

критикували ръкописа и са съгласни с крайния й вариант (ICMJE 2010). Първи се пишат имената 

на авторите с най-голям принос. Имената на авторите трябва да са допълнени с тяхната 

месторабота (по време на изследването) и фактическия адрес на автора за кореспонденция. 

Трабва да са изброени електронните адреси на всички автори, за по-лесна комуникация с тях.  

• Резюме: кратко обяснете защо е било проведено изследването (ОБОСНОВКА), на какви 

въпроси са получени отговори (ЦЕЛИ), как е проведено изследването (МЕТОДИ), какво е 

установено (РЕЗУЛТАТИ: главни данни, взаимотношения меджу тях) и вашата интерпертация и 

изводи от резултатите (ЗАКЛЮЧЕНИЯ). Резюмето трябва да отразява съдържанието  

на статията, тъй като за повечето читатели, тя ще е главният източник на информация за даденото 

изследване. Трябва да използвате всички ключови думи в резюмето за да облегчите онлайн 

търсенето на статията ви от тези, които биха се заинтересували от резултатите (много бази данни 

включват само заглавия и резюмета). При експериментална статия, резюмето трябва да е 

информативно, включвайки резултатите. Само при обзорни статии, мета-анализи и други 

широкомащабни публикации, резюмето трабва да е индикативно, т.е. да изброява основните теми, 

но не резултати (CSE 2006). Не се позовавайте в резюмето на таблици или фигури, тъй като 



резюметата се публикуват също така и отделно от статиите. Не са позволени и препратки към 

литература освен при крайна необходимост (в този случай е необходимо да сложете в скоби 

подробна информация: автор, заглавие, година и т.н.). Уверете се, че цялата информация в 

резюмето присъства и в основния текст на статията. (Вж. Appendix: Abstracts) 

• Списък на допълнителни ключови думи (ако се изисква от редакцията): 

включете всички важни научни термини, които ги няма в заглавието и резюмето. Ключовите думи 

трябва да са точни. Добавяйте по-общи термини ако изследването ви има интердисциплинарно 

значение  (O’Connor 1991). В медицински текстове използвайте термини, които могат да се 

намерят в MeSH Browser. 

• Списък на съкращения (ако се изисква от редакцията): 

дайте определение на на всички съкращения използвани в статията, освен тези разбираеми и за 

незпециалисти.  

• Въведение: обяснете заще е било необходимо да се проведе изследването, определете 

целите на изследването и за какъв конкретен въпрос(и) се отнася. Започнете с по-общите 

съображения и постепенно фокусирайте върху въпроса(ите) на изследването. 

• Mетоди: опишете подробно как е било проведено изследването (т.е. област на изследване, 

събиране на данни, критерии, източник на анализирания материал, големина на извадката, 

количество измервания, възраст и пол на участниците, оборудване, анализ на данните, 

статистически тестове и използвани компютърни програми). Необходимо е да се разгледат всички 

фактори, които биха могли да повлияят на резултатите от изследването. Източниците на 

експерименталните материали, получени от биобанки, трябва да се споменат с пълните им 

наименования и идентификатори, при наличие на такива (Bravo et al. 2013). При цитиране на 

метод, описан не на английски език или в недостъпна публикация, подробно го опишете. Уверете 

се, че изследването ви съответства на етичните стандарти (напр. WMA 2008) относно правата на 

пациентите, изследвания върху животни, защита на околната среда и др.  

• Резултати: представете новите резултати от изследването (обикновено, опубликувани 

данни не трябва да се включват в тази част на статията). Всички таблици и фигури трябва да бъдат 

споменати в главния текст на статията и номерирани по реда, в който са разположени в текста. 

Уверете се че статистическия анализ е адекватен (напр. Lang 2004). Не подправяйте и не 

изкривявайте данните и не изключвайте важни данни; не манипулирайте изображенията с цел 

създаване на погрешно впечатление. Подобни манипулации могат да бъдат приети за научно 

мошенничество (вж. COPE flowcharts). 

• Обсъждане: отговорете на въпросите на изследването (изброени в края на резюмето) 

и колкото се може по-обективно сравнете новите резултати с резултати, публикувани по-рано. 

Обсъдете ограниченията и подчертайте основните изводи. Разгледайте всякакви изводи, които са в 

разрез с вашата гледна точка. За да подкрепите позицията си, използвайте само методологически 

обосновани доказателства (ORI 2009). В края на дискусията или в отделен раздел, изтъкнете 

вашите основни изводи и практическото значение на вашето изследване.  
 

• Благодарности: посочете всички, които са допринесли значително за вашето изследване,  

но не могат да бъдат смятани за съавтори и се отблагодарете на всички, финансирали вашата 

работа. Препоръчителен формат : "This work was supported by the Medical  Research Council [grant 

number xxxx]." Ако липсва специално финансиране използвайте фразата : "This research received no 

specific grant from any funding agency in the  public, commercial, or not-for-profit sectors." (RIN 2008 ). 

Ако е необходимо, съобщете на редакторите за други конфликти на интереси, т. е. финансови или 

лични връзки с издателя или с организацията , която е заинтересувана от публикуването на 

ръкописа (Goozner et al. 2009).  

Ако възпроизвеждате вече публикуван материал (напр. фигурии),  получете разрешение от 

притежателите на авторските права и ги посочете в текста под фигурата или в секцията за  

благодарности. Ако ви е помагал човек, владеещ чужд език на професионално ниво (т.е. вашият 

редактор или преводач), статистик, събирател на данни и т.н., трябва да ги посочите за 



информационна откритост (ICMJE 2010, Graf et al. 2009). Трябва да е ясно, че те не носят 

отговорност за крайния вариант на статията. Вие трябва да се уверите в наличието на съгласие на 

всички хора, посочени в настоящия раздел. 

(Вж. Appendix: Ethics) 

• Списък с литература: уверете се че сте предоставили данни от всички източници на 

информация, взета от други публикации. В списъка включете всички данни, необходими за 

намирането на източниците в библиотека или в интернет. За публикации, които не са на английски 

език, съобщете оригиналното заглавие (транслитерирано, според правилата на английския език, 

ако е необходимо), по възможност включете и превод на английски в квадратни скоби (CSE 2006). 

Избягвайте да цитирате недостъпни данни. Не включвайте непубликувани данни в списъка с 

литература – ако трябва да ги споменете, обяснете източника им в главния текст на статията и се 

сдобийте с разрешение за цитиране от автора на данните. 

  •  Различна структура на статията може да бъде подходяща за теоретични публикации, 

обзорни работи, изследване на случай и т.н. (Gasparyan et al. 2011). 

• Някои публикации включват също резюме или разширено обобщение на друг език. Това 

е много важно в много изследователски области.  

• Спазвайте инструкциите за автори на списанието от гледна точка на дължина на 

резюмето, стила на източниците на литература и т.н. Пишете ЛАКОНИЧНО за да спестите времето 

на рецензентите и читателите. 

• Не включвайте информация, която няма отношение към въпроса(ите) посочени във 

въведението. 

• Не копирайте части от ваши по-ранни публикации и не изпращайте едновременно един и 

същ ръкопис на повече от едно издателство. В противен случай, ще носите отговорност  

за множественни публикации (see COPE flowcharts). Това правило не се отнася за предварителни 

публикации, като тезиси от конференции (O’Connor 1991, вж. също и BioMed Central policy). Освен 

това, вторични публикации са допустими ако са предназначени за съвършенно различна група 

читатели (напр. на друг език или за специалисти и обща аудитория) и сте получили одобрение от 

редакторите и на двете списания (ICMJE 2010). Справка за първичната публикация трябва да бъде 

посочена в бележка под линия на заглавната страница на вторичната публикация. 

• За предпочитане е информация, поместена в един от разделите, да не се повтаря в 

другите раздели. Очевидни изключения са резюмето, описанията към фигурите и заключителният 

параграф. 

• Уверете се, че всички таблици и фигури са необходими. Данните представени в таблиците 

не трябва да се повтарят във фигурите и обратно. Не трябва да се повтарят дълги списъци с данни в 

текста. 

• Текстовете към таблиците и фигурите трябва да са информатвни, но не много дълги. 

Ако подобни данни се представени в няколко таблици или фигури, тогава форматът на текста също 

трябва да е сходен. 

• За предпочитане е да не използвате очевидни утвърждения (напр. “Forests are very 

important ecosystems.”) и други излишни фрагменти (напр. “It is well known that…”).  

• Ако дълъг научен термин се повтаря често, дайте определение на съкращението му при 

първото му използване в главния текст и после използвайте съкращението.  

• Ако е необходимо, изразете своите съмнения но избягвайте излишна уклончивост 

 (напр. пишете “възможно е да“, а не “вероятно би било възможно да“). Обаче, не правете 

излишно общи заключения. 

• Ако няма конкретни изисквания от редакцията, използвайте цифри  

за всички номера, т.е. и за цели номера, състоящи се от една цифра, освен нула и единица (без 

измервателни единици) и в други случаи, където е възможно недоразумение, напр. в началото 

на изречение или преди съкращения, съдържащи номера (CSE 2006). 

Пишете ЯСНО, за да облегчите разбирането – текстът трябва да е лек за прочитане. 

 



Научно съдържание 

• Ясно разграничете вашите оригинални данни и хипотези  от тези на други хора и 

вашите предишни публикации – където е необходимо, приложете препратка. 

• За предпочитене е да обобщите или префразирате текста от други източници. Това 

също се отнася и за преводи. Когато копирате текст буквално (напр. цяло изречение или по-дълъг 

текст), поставете го в кавички (напр. ORI 2009, Kerans & de Jager 2010). В противен случай, може 

да се стигне до плагиатство (see COPE flowcharts) или само-плагиатство. 

• Уверете се, че използвате правилните английски научни термини, за предпочитане се 

базирайте на текстове, написани от носители на езика. Буквалният превод е често неправилен.  

(напр. така-наречените „фалшиви приятели на преводача“ или несъществуващи думи, измислени 

от преводача). Ако се съмнявате, проверете значението в английски речник, тъй като много думи 

се използват неправилно (напр. trimester, когато се отнася за бременност при животни, вж. 

Baranyiovа 1998). Можете също така да направите търсене на дума или фраза, напр. в Уикипедия и 

след това да сравните резултатите във вашия роден език и в английския и да видите дали 

значенията на предполагаемите еквиваленти са същите. Обаче, Уикипедия е не винаги надежден 

източник на вярна информация.  

• Ако някоя дума се използва предимно в преводи и само рядко в англоговорящи държави, 

разгледайте възможността да я замените с по-широко известен английски термин със сходно 

значение (напр. plant community вместо phytocoenosis). Ако научен термин няма синоним на 

английски, дайте ясно определение и предложете приемлив превод на английски. 

• Дайте определение на всеки рядък или многозначен термин при първото им 

използване. Можете да изброите негови синоними, ако има (за помощ при търсене), но по-нататък 

за ясност използвайте само един термин (за да се избегне объркване). За предпочитане е да се 

използва формалната номенклатура установена от научните организации. 

• Избягвайте неясни изказвания, които да карат читателя да предполага какво сте имали 

предвид.  (Вж. Appendix: Ambiguity) 

• Когато използвате проценти, дайте ясно да се разбере кое се смята за 100%. Когато 

описвате корелации, взаимоотношения и т.н., определете ясно кои данни с кои се сравняват. 

• Използвайте Международната система единици (SI) и градуси Целзий. 

• За разлика от много други езици в английския се използва десетична точка (не запетая). 

При числа с повече от 4 знака, отляво или отдясно на такава точка, използвайте малки интервали 

(не запетаи) между групи от 3 знака от двете страни на точката (CSE 2006).  

• Не използвайте римски цифри за векове, месеци и др., тъй като те са рядкост в 

английския. Поради различия между британския и американския запис на датите (вж. по-долу), за 

месеца използвайте цялата дума или първите 3 букви (CSE 2006). 

• При превод на малоизвестни географски названия, първоначалното име също трябва да 

се посочи ако е възможно, напр. “в Селския лес (Puszcza Kampinoska)”. В такъв случай може да се 

даде допълнителна информация на читателя за разположението, климата и пр. 

• Помнете, че текстът ще се чете основно от чужденци, които може и да не са наясно със 

специфичните условия, класификации или концепции, добре известни във вашата страна; затова 

може да има нужда от допълнителни обяснения (Ufnalska 2008). Напрмер, разпостраненият бурен 

Erigeron annuus в накои страни се нарича Stenactis annua, затова в англоезичните текстове трябва 

да се използва международно одобреното название, а неговите синоними да се добавят в скоби.  

 

Структура на текста 

• В общия случай изреченията не трябва да са прекалено дълги и сложни по 

структура, като глаголът е близо до сказуемото (Gopen & Swan 1990). Например, избягвайте 

абстрактни съществителни и пишете “X was measured…” вместо  “Measurements of X were carried 

out…”. (Вж. Appendix: Simplicity) не използвайте прекалено често страдателни конструкции (напр. 

Norris 2011). При превод, променете така структурата на изречението, че да предадете по-правилно 

или ясно смисъла му (Burrough-Boenisch 2003). 



• Текстът трябва да е свързан, логически организиран и, в следствие на това, лесен за 

проследяване. (See Appendix: Cohesion) 

• За предпочитане е всеки параграф да започва с въвеждащо изречение, в което се 

споменава темата, а всяко следващо – да развива тази тема. 

• За разлика от някои други езици, в английския език могат да се ползват паралелни 

конструкции, тъй като те улесняват разбирането. 

Например, при сравнение на подобни данни, можете да напишете “It was high in A, medium in B, 

and low in C”, а не “It was high in A, medium for B, and low in the case of C”. 

• Таблиците и фигурите трябва да бъдат лесни за разбиране без читателите да се 

обръщат към главния текст на статията. Не включвайте данни, които са неинформативни (напр. 

изтрийте колонка ако съдържа едни и същи стойности във всички редове– това можете да го 

напишете в бележките). Използвайте съкращения, само ако това е необходимо за съгласуваност 

или при липса на място за цялата дума. В текста към фигурите или под линия обяснете всички 

съкращения или символи, които не са очевидни (напр. „бар диаграма на грешката“ може да 

означава „стандартно отклонение“, „стандартна грешка“ или „доверителен интервал“). 

Използвайте десетична точка (не десетична запетая) и надпишете осите и измервателните 

единици когато е необходимо. 

• Разгледайте възможността да използвате текстови таблици когато описвате малка група 

данни (Kozak 2009). (Вж. Appendix: Text-tables) 

• При дълги списъци (на съкращения и др.), по-добре е да разделяте отделните обекти с 

точки със запетаи (;), които са междинен знак между точките и запетаите. 

 

Езикът е от значение 

• Ако няма необходимост от научни термини, по-добре да използвате общоизвестни думи.  

Обаче избягвайте разговорни и идиоматични изрази, както и фразеологични глаголи (напр. find out, 

pay off), които често са трудно разбираеми за хора, за които английският не е роден. (Geercken 

2006). 

• Дайте обяснение на съкращенията когато се появят за пръв път в главния текст на 

статията (ако има вероятност да не бъдат разбрани от читателите). 

Не използвайте прекалено много съкращения, тъй като текстът ще бъде труден за разбиране. Не 

съкращавайте термини, които се използват рядко в ръкописа ви.  

Избягвайте съкращения в резюмето. 

• Когато описвате как сте провели изследването и получените от вас или други 

изследователи резултати, използвайте минало време. За предпочитане е сегашно време да се 

използва при по-общи утвърждения и положения (напр. статистическа достоверност, заключения) 

или когато описвате съдържанието на вашата статия, особено в таблиците и фигурите (Day & 

Gastel 2006). 

• Освен ако не се изисква от редакцията, не пишете за себе си „the author(s)”, тъй като 

това е нееднозначно. Вместо това пишете “we” или  “I” ако е необходимо или използвайте изрази 

като “in this study”, “our results” или “in our opinion”(напр. Hartley 2010, Norris 2011). Трябва да се 

отбележи, че може да пишете “this study” само ако се има предвид нови данни. Ако се касае за 

публикация, спомената в предишно изречение, пишете “that study”. Ако става въпрос за автори на 

цитирана публикация, пишете “those authors”.  

• Помнете, че в научни текстове думата “which” трябва да се използва в неопределителни 

допълнения , докато “that” в определителни (т.е. със значение “само тези, които”). 

• Когато използвате двусмислени думи, уверете се че значението им е очевидно от 

контекста. Проверете дали всички глаголи са съгласувани със съществителните им по число 

(т.е. единствено или множествено) и дали е ясно за какво се отнасят местоименията (това е 

много важно при преведени текстове). Помнете, че някои съществителни имат неправилно 

множествено число. (Вж. Appendix: Plurals) 



• Прочетете текста на глас, за да проверите пунктуацията. Всички интонационни паузи, 

необходими за правилното разбиране, следва да се отделят със запетаи или други пунктуационни 

знаци (напр. забележете разликата между “no more data are needed” и “no, more data are needed”). 

• Бъдете последователни в правописа. Придържайте се или към британските или към 

американските правила за изписване на думите и датите (напр. “21 Jan 2009” – в британския или 

“Jan 21, 2009” в американския английски; вж. Appendix: Spelling). Проверете дали списанието, на  

което искате да пратите статията, използва американски или британски правопис и тогава 

изполвайте съответните настройки при проверката на правописа и граматиката. 

• Помолете внимателен колега да прочете целия текст, за да провери дали няма 

нееднозначни фрагменти. 

 

 

Превод/Translation: Sergey Glinkov (sglinkov@gmail.com) Medical University of Varna, Bulgaria 
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