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Методика підготовки посилань з використанням системи автоматичної транслітерації (translit.ru)
і перекладача Google (translate.google.com.ua).
1. Входимо в програму translit.ru. Вибираємо варіант
"Бібліотеки Конгресу (LC)". Вставляємо в спеціальне
поле весь текст посилання російською мовою і натискаємо кнопку "в транслит". Якщо мовою посилання є
українська – обираємо відповідну мову.
2. Отримуємо транслітерований текст і копіюємо
його у список References.
3. За допомогою перекладача Google перекладаємо
увесь опис джерела літератури (автори, назва книги,
статті тощо) на англійську мову і переносимо його до
списку References за транслітерованою назвою. Переклад вимагає "ручного" редагування, тому цю частину
роботи необхідно виконувати людині, яка володіє
англійською мовою.
4. Об'єднуємо транслітерований і перекладний
опис, оформлюючи посилання згідно з наведеними
вище правилами, а також необхідно "вручну":
 розкрити місце видання (замість, наприклад, M.
слід писати повністю Moscow);
 виправити позначення сторінок на англійську мову (замість "520 s." або "S. 12-16" слід писати "520 p." і
"pp. 12-16");
 провести певні технічні дії (видалити спеціальні
роздільники між полями "//", "/", "–"; курсивом виділити назву джерела; вставити у квадратні дужки після
транслітерації переклад заголовка статті та назви
джерела; назву видавництва слід позначити шляхом
додавання слова Publ., тощо) – посилання готово.
Звертаємо Вашу увагу на те, що недотримання
авторами наведених вище вимог може затримати
редакційну підготовку статті.

