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ПОСВЕЩАВА СЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ

ПОКАНА
Уважаеми колеги,
От името на Българското Геологическо Дружество (БГД) и Българското минералогическо Дружество (БГМ), Организационният комитет на Годишната научна конференция „ГЕОНАУКИ 2008” има удоволствието да Ви покани, да участвате в работата
на конференцията, която ще се състои на 11 и 12 декември 2008 год. в Дома на
Научно-техническите съюзи в София.
Годишните конференции на БГД се утвърдиха като едно от най-важните научни
събития в областта на геологията в страната. Научната конференция „Минерогенезис”
се организира от БМД на всеки пет години и е важен форум на който се докладват
нови данни и идеи в областта на минералогията. Със съвместното провеждане на
тези две научни събития, Организационният комитет се надява че „ГЕОНАУКИ 2008“
ще са централен геоложки форум в България, с който ще се отбележи Международната
година и Триениума на планетата Земя. Програмата на „ГЕОНАУКИ 2008“ обхваща
широк спектър на геоложки изследвания, насочвайки вниманието към актуални
проблеми и перспективни сфери на приложение на научното познание. Конференцията
ще предостави широки възможности за разгласяване пред професионалната общност
на резултатите от дейността на научни звена, университети, лаборатории, фирми и
други организации. Ние любезно каним също така фирми и институции, които биха
желали да рекламират своята дейност, да се присъединят и спомогнат за успешното
провеждане на националния форум „ГЕОНАУКИ 2008“.
Ще бъдат отпечатани разширени резюмета на докладите от конференцията в
сборник „ГЕОНАУКИ 2008“, а на желаещите да публикуват пълния текст, ще бъде
предоставена с предимство такава възможност в редовното издание на Списание
на БГД.
Надяваме се на вашето активно участие и принос за успешното провеждане на
тази Годишната научна конференция. Актуална информация може да бъде намерена
на интернет страницата на БГД – www.bgd.bg

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Почетен председател:
Академик Тодор Николов
Председатели:
Страшимир Страшимиров – Председател на БГД
Руслан Костов – Председател на БМД
Програмен съвет:
Радослав Наков – Геологически институт, БАН
Евгения Тарасова – ЦЛМК, БАН
Василка Младенова – СУ „Св. Климент Охридски“
Филип Мачев – СУ „Св. Климент Охридски“
Борис Вълчев – МГУ „Св. Ив. Рилски”
Златка Милаковска – Геологически институт, БАН

РЕГИСТРАЦИЯ
Предварителна регистрация за участие може да бъде направена с изпращане на заявка
за участие (преди 15.09.2008) на e-mail адрес: vassilka@gea.uni-sofia.bg
или на адрес:
Василка Младенова
СУ „Св. Климент Охридски“, ГГФ
София 1000, бул. Цар Освободител 15
(тeл.: 9308 552; 9446487)
Регистрационно бюро ще бъде открито и по време на конференцията
Работни езици: български и английски.
Важни дати:
Краен срок за изпращане на регистрационната карта
Краен срок за изпращане на резюметата
Краен срок за плащане по намалената такса участие

15 септември, 2007
10 октомври, 2007
10 октомври, 2007

Такси за участие:
Категории и такси
Участник, член на БГД
Участник не членуващ в БГД
Студенти и пенсионери (без доклад)
Други

преди
10.10.2007
20 лв.
35 лв.
5 лв.
50 евро

след
10.10.2007
30 лв.
45 лв.
8 лв.
60 евро

В сборника „Геонауки 2008” ще бъдат включени материали на автори само с
предварително платена такса за участие. С намалената такса (преди 10.10.2008) ще се
ползват членовете на БГД с платен членски внос за 2008 г.
Таксата за участие включва: сборник с резюметата, кафе и безалкохолни напитки по
време на паузите, коктейл за закриването.
Таксите могат да бъдат платени при Борис Вълчев (МГУ), Евгения Тарасова (ЦЛМК,
БАН) или приведени по банков път на сметката на Дружеството:
БАНКА ДСК, ЕАД,
Клон 1, София 1111,
ул. „Шипченски проход“, бл. 240,
IBAN: BG18STSA93000001682813
BIC: STSABGSF
Изложби и реклами
Предлага се възможност на фирми и други организации да представят своята дейност
чрез изложбена площ, печатни материали, видеофилми и други форми за реклама по
време на конференцията. Минималната площ за представяне е 2 m2 (300 лв.).
Цената за реклама с формат А4, включена в печатното издания на конференцията е
200 лв. Възможна е рекламна дейност и на Интернет страниците на БГД. Проспекти,
каталози и други материали могат да се представят и по време на конференцията.

ПУБЛИКАЦИИ
Изисквания за резюметата
Обем до 2 страници (общо с фигури, таблици, ± литература), формат А4. Полетата на
страницата да са: отгоре и отдолу – 25 mm; отляво и отдясно – 20 mm.
Основният текст на резюмето, по избор на авторите, може да е на български или на
английски език (Times New Roman 11 pt, междуредие 1.0). По желание се придружава от
кратък абстракт (до 5 реда, Times New Roman 10 pt междуредие 1.0) на противоположния език.
Обща структура
Първо се изписва заглавието на английски, след това на български език – с редовни, не
с главни букви, Times New Roman 12 рt, Bold, ляво изравняване, 8 pt след параграфа).
Следват имената на авторите (собствено и фамилно – съответно на английски и на
български, Times New Roman 11 pt, Italic, c поставяне на горен цифров индекс след всеки
автор; ляво изравняване, 8 pt след параграфа).
След съответни горни цифрови индекси се изписват адресите на авторите, включващи и e-mаil адресите (Times New Roman, 9 pt, ляво изравняване, 8 pt след параграфа).
Следва кратък абстракт (ако има такъв).
На следващия ред са ключови думи – до 5 ключови думи (Times New Roman, 10 pt, ляво
изравняване, 12 pt след параграфа).
Следва основният текст (Times New Roman 11 pt, междуредие 1.0).
Допускат се подзаглавия – Times New Roman 12 рt, Bold, ляво изравняване, 8 pt преди
и 3 pt след параграфа.
Литература – (Times New Roman 11 pt, вторите редове 5 mm навътре): Фамилия, Име
(инициал), Име (инициал), Фамилия. Година. – Заглавие, източник, страници (цитирането и съкращенията да са по начина, практикуван в Списание на БГД).
Таблици – с ширина 8, 16,5 или 23,5 сm.
Фигури – представят се отделно от текста във формат *.cdr *.tiff, *.jpg или *.bmp с
разделителна способност не по-малка от 600 dpi. В разпечатания текст да е указано
предпочитаното място на фигурата и текста към нея.
Текстът към фигурите и към таблиците се дава в отделен файл (Times New Roman,
10 pt).

Абстрактите се приемат на хартиен и електронен носител от
Организационния комитет (Василка Младенова, СУ „Св. Кл. Охридски“, ГГФ,
e-mail: vassilka@gea.uni-sofia.bg) най-късно до 17 ч. на 10 октомври.
Файловете на текста, таблиците, фигурите и текста към фигурите да
носят името на първия автор на резюмето.
Изискванията за публикуване на пълните текстове в Списание на БГД могат да се
намерят на сайта на дружеството www.bgd.bg. Ръкописите трябва да бъдат
представени на главния редактор Радослав Наков (ГИ, БАН) най-късно до началото
на конференцията.
Препоръчително е при презентирането на докладите с Microsoft Power Point да има и
надписи на английски език.

