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До публікації у «Дриновський збірник», щорічник Болгарської академії наук 

та Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, приймаються 

статті, котрі ще не були опубліковані, а також археографічні матеріали, рецензії та 

оглядова інформація про наукові конференції (симпозіуми, семінари) або інші 

значущі події у сфері балканістики українською, болгарською, російською та 

англійською мовами. 

Автори мають дотримуватися такого порядку розташування елементів 

статті: 

1. Відомості про автора (авторів) 

Обов’язково: 

— прізвище, ім’я, по-батькові усіх авторів українською (чи болгарською), 

російською та англійською мовами, учене звання, учена ступінь кожного; 

— повна назва організації – місце роботи кожного автора у називному відмінку, 

країна, місто українською (чи болгарською), російською та англійською 

мовами; 

––підрозділ організації; 

––посада; 

––адреса електронної пошти кожного автора; 

— поштова адреса для кореспонденції та контактний телефон. 

2. Тематична рубрика – код статті за Універсальною десятковою класифікацією 

(індекс УДК) – зліва зверху на першій сторінці. 

3. Назва статті – наводиться українською (болгарською), російською та 

англійською мовами. 

4. Резюме статті складається трьома мовами – українською (чи болгарською), 

російською та англійською мовами. Кожне резюме – 4-5 речення (до 500 знаків) – 

починається з прізвища автора та назви статті.  

5. Ключові слова (від 4 до 7 слів) додаються до кожного резюме та 

відокремлюються одне від одного крапкою з комою.   

6. Текст статті: 

Формат. До розгляду приймаються статті у текстовому редакторі, сумісний 

з MS Word 1995-2013. Електронний варіант має бути надісланий одним файлом.   

Шрифт і абзац. Шрифт Tіmes New Roman. Розмір кегля – 14. Міжрядковий 

інтервал – 1,5. Відступ першого рядка абзацу – 1 см. 

Об’єм. Текст публікації з літературою та додатками не має перевищувати 

40 тис. знаків з пробілами (1 умовн. авт. лист). 

7. Посилання – прикінцеві, у порядку згадування. 

8. Список скорочень (якщо є). 
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УДК 94(497.2)«18/19»:329.05:929 Стамболов 

  

ПОЛІТИЧНА СПАДЩИНА СТЕФАНА СТАМБОЛОВА У ПАРТІЙНІЙ 

СИСТЕМІ БОЛГАРІЇ (1895–1920) 

Д. В. Миколенко 

 

Миколенко Д. В. Політична спадщина Стефана Стамболова у партійній 

системі Болгарії (1895–1920). У статті розкривається вплив політики видатного 

болгарського державника, регента і прем’єр-міністра Болгарії Стефана Стамболова 

на функціонування партійної системи країни наприкінці ХІХ й упродовж перших 

двох десятиліть ХХ ст. До спадщини цієї постаті автор відносить специфічну 

диференціацію правоцентристських політичних сил, формування організацій 

вождистського типу, а також діяльність Народно-ліберальної «стамболовістської» 

партії, яка протягом тривалого часу займала одне із провідних місць у 

внутрішньому житті країни.  

Ключові слова: Народно-ліберальна партія; «стамболовісти»; 

багатопартійність; вождізм.  

 

Миколенко Д. В. Политическое наследие Стефана Стамболова в 

партийной системе Болгарии (1895–1920). В статье раскрывается влияние 

политики выдающегося болгарского государственника, регента и 

премьер-министра Болгарии Стефана Стамболова на функционирование 

партийной системы страны в конце XIX и в течение первых двух десятилетий 

ХХ в. К наследию этой фигуры автор относит специфическую дифференциацию 

правоцентристских политических сил, формирование организаций вождистского 

типа, а также деятельность Народно-либеральной «стамболовистской» партии, 

которая в течение длительного времени занимала одно из ведущих мест во 

внутренней жизни страны. 



Ключевые слова: Народно-либеральная партия; «стамболовисты»; 

многопартийность; вождизм.  

 

Mykolenko D. V. Political legacyof Stefan Stambolov in Bulgarian party system 

(1895–1920). The article deals with the influence of politics prominent Bulgarian 

statesman, regent and Bulgarian Prime Minister Stephen Stambolov on the functioning of 

the party system in the country in the late ХІХ and the first two decades of the ХХ 

century. To this figure heritage author includes specific differentiation-right political 

forces forming organizations specific type and activity of the liberal People's 

«stambolovists» party, which for a long time had one of the leading places in the inner 

life. 

Key words: People's Liberal Party; «stambolovists»; multi-party system; leaderism. 

 

Текст статті
1
. 
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 Perry D. Stefan Stambolov and the Emergence of Modern Bulgaria, 1870–1895. Durham, 1993; Black C. The 

establishment of constitutional government in Bulgaria // Princeton studies in history. Vol. 1. Princeton, 1985. Р. 275-290. 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ  
ДО СТАТЕЙ У «ДРИНОВСЬКИЙ ЗБІРНИК» 

 

Кількість ілюстрацій не має перевищувати 10 шт. Ілюстрації приймаються 

лише в форматах tif або jpeg із роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi і 

робочим полем не менше ніж 180 × 260 мм. Підписи під ілюстраціями подаються 

окремо від ілюстрацій та входять до загального текстового файлу статті. Там само, 

в підписах, подається і перелік умовних позначень для карт і схем. Якщо 

використовується НЕ авторська ілюстрація, необхідно вказати її джерело чи 

авторство. Наприклад:  

Нудельман А. А. Топография кладов и находок единичных монет. Кишинев, 

1976. рис. 5. 

або  

Акче Мурада II. Аверс. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ak%C3%A7e

_of_Murad_II_Obverse.JPG?uselang=ru (дата обращения: 17.04.13). 

Умовні позначення та замітки повинні добре читатись та мають бути 

зроблені єдиним шрифтом на всіх ілюстраціях (рекомендовано: Arial). Усі карти, 

схеми, креслення та малюнки предметів повинні мати масштаб, необходні умовні 

позначення та бути контрастними, чорно-білими або тоновими малюнками у 

градаціях сірого кольору.  

Карти, фото комплексів і предметів можуть бути кольоровими у форматах tif  

або jpeg із роздільною здатністю не менше ніж 600 dpi. Їх необхідно оформити у 

листи формату А4 з робочим полем не менше ніж 180 × 260 мм. Загальна кількість 

листів із кольоровими ілюстраціями має бути кратною числу 4 (для зручності 

макетування і тиражування). 

Усі карти повинні бути зорієнтовані верхнім краєм у бік півночі та мати 

позначення річок. 

Усі схеми повинні мати покажчик сторін світу. 

Рисунки предметів повинні бути щільно скомпоновані та мати масштаб. 

Якщо за певних причин для окремих предметів чи об’єктів надати масштаб 

неможливо, слід про це зауважити на самому рисунку (наприклад: "рисунки 

щабель подані без масштабу"). Усі ілюстрації повинні мати позначення рис. із 

використанням арабських цифр. У тому випадку, якщо на рисунку є кілька 

зображень, зображення подаються з використанням знака ":" (двокрапка). 

Наприклад: рис. 1: 1, 3; 2: 1–3, 5). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ak%C3%A7e_of_Murad_II_Obverse.JPG?uselang=ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

В «ДРИНОВСКИЙ СБОРНИК» 

К  публикации в  "Дриновский сборник", ежегодник Болгарской академии 

наук и Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, 

принимаются  статьи, которые не были ранее опубликованы, а также 

археографические материалы, рецензии и обзорная информация  о научных 

конференциях (симпозиумах, семинарах) или других значимых событиях в области 

балканистики на украинском, болгарском,  русском и английском языках. 

Авторам необходимо придерживаться следующего порядка 

расположения элементов статьи: 

1. Сведения об авторе (авторах) 

Обязательно: 

— фамилия, имя, отчество всех авторов на украинском (иди болгарском), русском 

и английском языках, звание, ученая степень каждого; 

— полное название организации — место работы каждого автора в именительном 

падеже, страна, город на украинском (или болгарском), русском и английском 

языках; 

––подразделение организации; 

––должность; 

––адрес электронной почты для каждого автора; 

— корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов. 

2. Тематическая рубрика – код статьи по Универсальной десятичной 

классификации (индекс УДК) – слева вверху на первой странице. 

3. Название статьи  – приводится на украинском (болгарском), русском и 

английском языках. 

4. Резюме статьи составляется на трех языках  – украинском (или болгарском), 

русском и английском языках. Каждое резюме – 4-5 предложений (до 500 знаков)  – 

начинается с фамилии автора и названия статьи.  

5. Ключевые слова (от 4 до 7 слов) прилагаются к каждому  резюме и отделяются 

друг от друга точкой с запятой.   

6. Текст статьи: 

Формат. К рассмотрению принимаются статьи в текстовом редакторе, 

совместимом с MS Word 1995-2013. Электронный вариант должен быть 

представлен в виде одного файла.   

Шрифт и абзац. Шрифт Tіmes New Roman. Размер кегля – 14. 

Междустрочный интервал – 1,5. Отступление первой строки абзаца – 1 см. 

Объем. Текст публикации с литературой и приложениями не должен 

превышать 40 тыс. знаков с пробелами (1 условн. авт. лист). 

7. Примечания – концевые, в порядке упоминания. 

8. Список сокращений (если есть). 
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Материалы конференций: 

Археология: история и перспективы: сб. ст. первой межрегион. конф. Ярославль, 
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ПОЛІТИЧНА СПАДЩИНА СТЕФАНА СТАМБОЛОВА У ПАРТІЙНІЙ 

СИСТЕМІ БОЛГАРІЇ (1895–1920) 

Д. В. Миколенко 

 

Миколенко Д. В. Політична спадщина Стефана Стамболова у партійній 

системі Болгарії (1895–1920). У статті розкривається вплив політики видатного 

болгарського державника, регента і прем’єр-міністра Болгарії Стефана Стамболова 

на функціонування партійної системи країни наприкінці ХІХ й упродовж перших 

двох десятиліть ХХ ст. До спадщини цієї постаті автор відносить специфічну 

диференціацію правоцентристських політичних сил, формування організацій 

вождистського типу, а також діяльність Народно-ліберальної «стамболовістської» 

партії, яка протягом тривалого часу займала одне із провідних місць у 

внутрішньому житті країни.  

Ключові слова: Народно-ліберальна партія; «стамболовісти»; 

багатопартійність; вождізм.  

 

Миколенко Д. В. Политическое наследие Стефана Стамболова в 

партийной системе Болгарии (1895–1920). В статье раскрывается влияние 

политики выдающегося болгарского государственника, регента и 
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