Юбилейно честване
“80 години Българско Геологическо Дружество”
с международна научна конференция

София, 17 – 18 ноември, 2005 г.

ПОКАНА

През 2005 год. се навършват 80 години от създаването на Българското Геологическо
Дружество – една от първите организирани структури на българските природоизпитатели,
обединяващо геолози от няколко поколения, оставили ярка следа в развитието на
българската наука и практика и посветили усилията си за развитието на минералносуровинния потенциал на страната.
В тези години Дружеството се утвърди като мощен генератор за развитието на
геоложката наука и проучвания в България, осъществяващ естествената връзка между учени,
изследователи и специалисти, между практическия опит и новите идеи, маркиращи
интензивното развитие на геоложката наука през изминалия век.
Развивайки интензивни контакти с колеги и геоложки дружества от близки и далечни
страни, БГД изигра съществена роля за интегриране на българските геолози с геоложката
общност в света, популяризирайки по този начин несъмнените достижения на българската
школа в науката и спомагайки, както за дешифриране на геоложкия строеж на ЮИ Европа,
така и за цялостното теоретично развитие на редица клонове от геоложката наука.
В изминалите години имаше периоди на трудности и проблеми, но равносметката
показва, че БГД с достойнство запази позицията си на флагман в българската геология и се
утвърди като едно от най-активните дружества в областа на природните науки, реагиращо
адекватно на предизвикателствата на динамично променящия се живот.
За мен е особена чест да Ви поканя да вземете участие в Юбилейното честване по случай
80 години БГД и Международната научна конференция, с които нашата общественост ще
отбележи този забележителен юбилей през месец ноември 2005 год. Наред с тържественото
отбелязване на юбилея, по време на научната конференция ще бъдат изнесени и редица
доклади, засягащи различни аспекти от изучаване на геоложкия строеж на България и
съседните страни в светлината на актуалните за началото на ХХІ век идеи в геоложката
наука.
Надяваме се и на Вашето активно участие и принос за успешното провеждане на
Юбилейното честване и Международната научна конференция!
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Юбилейното честване “80 Години БГД” и Международната научна конференция ще се
проведат в град София (НДК и СУ “Кл. Охридски”) на 17 и 18 ноември 2005 г.
Предварителна програма:
17. 11. 2005
сутринта – Тържествено събрание по случай
юбилейната годишнина
следобед – Пленарни доклади
вечерта – Коктейл
18. 11. 2005
Научни сесии в следните основни направления:
РЕГИОНАЛНА ГЕОЛОГИЯ И ГЕОДИНАМИКА
СТРАТИГРАФИЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИЯ
МИНЕРАЛОГИЯ, ПЕТРОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ
МИНЕРАЛНИ И ЕНЕРГИЙНИ СУРОВИНИ
ХИДРОГЕОЛОГИЯ И ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ
ГЕОЛОЖКИ РИСК, ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
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Официални работни езици:
български и английски
Форми на участие:
Научен доклад,
Постерен доклад
Фирмено представяне и/или изложба
ДОКЛАДИ
Изисквания към авторите
Разширените резюмета ще са в обем до 4 страници
(общо с фигури и таблици) формат А4 с нормално
междуредие. Към страницата се оставят полета:
отгоре–25 мм; отдолу–25 мм; отляво и отдясно по
20 мм.
Обща структура на ръкописа
Резюметата трябва да бъдат организирани така:
една страница резюме на български език и до три
страници разширено резюме на английски език или
обратното.
Основно е заглавието на английски език – то се
изписва най-отгоре на листа с главни букви на
Times New Roman 12 рts, Bold, ляво изравняване.
След празен ред се изписват имената на авторите
(собствено и фамилно) на Times New Roman 10 pts,
Italic, c поставяне на горен цифров индекс след
всеки автор; ляво изравняване. След авторите се
оставя празен ред.
След съответни горни цифрови индекси се изписват
адресите на авторите, включващи и Е-mail адресите
(Times New Roman, 9 pts, ляво изравняване). След
това се оставя празен ред.
Следва изразът ключови думи:, след който се
изброяват до 5 ключови думи (Times New Roman,
10 pts, ляво изравняване).

След два празни реда следва текстът на
разширеното английско резюме. Набирането на
текста на резюмето да е на Times New Roman, 11
pts.
Българското резюме идва след английското като се
спазват същите изисквания, но се изписват само
заглавието и авторите.
Към резюметата се допускат:
Таблици – не по-широки от 16,5 см, направени под
MSWord;
Фигури – представят се отделно от текста във
формат *.tiff, *.jpg или *.bmp (препоръчително
*.tiff) с разделителна спосовност не по-малка от
600 dpi. В разпечатания текст е указано
предпочитаното място на фигурата и текста към
нея.
Използвана литература – написана на Times New
Roman, 11 pts, с висящ първи ред (вторият ред е 0,5
см по-навътре) Фамилия, Име(инициал)., Име,
Фамилия, Година. Заглавие, източник, страници
(по начина, практикуван в Списанието на БГД).
Текстът към фигурите и таблиците се дава отделно
от тях (Times New Roman, 10 pts) в отделен файл.

Резюметата се предоставят разпечатани на книжен носител и в електронен вид. Файловете на текста,
таблиците, фигурите и текстът към фигурите носят името на първия автор на резюмето.

РЕГИСТРАЦИЯ
Предварителната регистрация за участие се подава с регистрационна карта до
Организационния комитет до 31.05.2005 г. на следния адрес:
Евгения Тарасова - ЦЛКМ при БАН, София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 107, тел. 870 01
61 (в. 52), Е-mail: etarassova@mail.bg
По време на юбилейното честване ще бъде открито Регистрационно бюро.
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Членове на БГД
Пенсионери, студенти
Други

До
31.05. 2005 г.
50 лв.
10 лв.
200 лв.

След
31.05. 2005 г.
75 лв.
15 лв.
250 лв.

В таксата за участие се включват достъп до сесиите, изложбите и коктейла, получаване на
материалите на конференцията и кафепаузите.
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Заплащането на такси за правоучастие и други вноски се извършва в брой на касиера
Владимир Георгиев или в банковата сметка на БГД:
"БАНКА ДСК“ ЕАД,
Клон 1, София 1111,
ул. Шипченски проход блок 240,
Сметка: 1000 131 511
Код: 30021010
ИЗЛОЖБИ И РЕКЛАМИ
По време на юбилейното честване и научната конференция се предоставя възможност на
фирми и организации да изложат и рекламират своята дейност с презентации, представяне
и/или печатни материали. Минималната изложбена площ е 2 м2 на цена 100 лв. за кв. м.
Регистрационната форма със съответната преведена такса трябва да бъде изпратена в
Организационния комитет най-късно до 15.05.2005 г.
Реклама, публикувана в сборника с доклади и оформена на страница формат А4 е 400 лв.
Представяне на дейност може да се направи и на страниците на електронните издания,
посветени на събитието, чрез презентации, разпространяване на проспекти, брошури и др. по
време на юбилейното честване и научната конференция.
НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ
За участници в юбилейното честване и конференцията се предоставя възможност за
настаняване в хотел, както следва:
Хотел
“Капри”
“Ники”
“Европа”

Единична стая
60 лв.
80 лв.
65 лв.

Двойна стая
75 лв.
80 лв.
95 лв.

Апартамент
85 лв.
80 лв.
120 лв.

ВАЖНИ ДАТИ
Краен срок за изпращане на
регистрационна карта за участие
Краен срок за заплащане на такса за
участие по намалената цена
Краен срок за изпращане на доклад
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31.05.2005 г.
30.06.2005 г.
15.09.2005 г.

