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ПОКАНА
Уважаеми членове на БГД, колеги и приятели,
На 12 и 13 декември 2013 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, ще се проведе традиционната годишна научна конференция
„ГЕОНАУКИ 2013“. Тя се организира от Българското геологическо дружество и СУ
„Св. Климент Охридски”, Геолого-географски факултет, със съдействието на НТС
по Минно дело, геология и металургия и Нац. музей „Земята и хората“.
Конференцията „ГЕОНАУКИ 2013“ е посветена на 100 години от рождението на
световно известния минералог акад. Иван Костов. Организационният комитет има
удоволствието да Ви покани да участвате в работата на конференцията.
Годишните конференции на БГД се утвърдиха като едно от най-важните научни
събития в областта на геологията в страната и форум за среща на професионалната
общност. И тази година програмата на „ГЕОНАУКИ 2013“ обхваща широк
тематичен спектър, насочвайки вниманието към актуални проблеми и перспективни
сфери на приложение на геонауките. Конференцията ще предостави широки
възможности за разгласяване на резултатите от дейността на научни звена,
университети, лаборатории, геолого-проучвателни и добивни фирми и други
организации. Любезно каним и заинтересувани институции, които биха желали да
рекламират своята дейност, да се присъединят и да допринесат за успешното
провеждане на националния форум „ГЕОНАУКИ 2013“.
Разширените резюмета на докладите от конференцията ще бъдат отпечатани в
сборник „ГЕОНАУКИ 2013“, а на желаещите да публикуват в пълен текст, ще бъде предоставена с предимство такава възможност в редовното издание на „Списание на БГД“.
Организационният комитет специално призовава към участие студенти, докторанти и колеги на възраст до 35 години. Най-добрите ще бъдат отличени с грамоти.
Искрено се надяваме на Вашето активно участие и принос за успешното
провеждане на „Геонауки 2013“.
Провеждането на Конференциите „Геонауки“ е възможно единствено
благодарение съпричастността на широк кръг от спонсори. Ще бъдем признателни,
ако отново получим подкрепата и разбирането на геологопроучвателните и
миннодобивни организации работещи у нас. Желаещите да подпомогнат
организирането на „Геонауки 2013“ могат да ползват приложените банкови сметки,
да се обърнат към Председателя на Организационния комитет Радослав Наков (тел.:
02/979-34-72; e-mail: radnac@geology.bas.bg) или към Евгения Тарасова (Касиер)
02/9793245 вътр. 52; etarassova@mail.bg
Нива на спонсорство:
Бронзов спонсор: до 500 лева
Сребърен спонсор: 501–1500 лева
Златен спонсор: 1501–2500 лева
Платинен спонсор: над 2500 лева
Генерален спонсор над 10 000 лева
Нашите спонсори получават благодарствена грамота за дарителство, право на
безплатна регистрация за един участник на всеки 500 лв., материалите от конференцията,
както и възможност да представят безплатно своята дейност по време на конференцията
и на интернет страницата на дружеството.

Организационен комитет:
Почетни председатели:
Академик Тодор Николов
Академик Илия Бручев
Председател:
Радослав Наков – Геологически институт на БАН, Председател на БГД
Програмен съвет:
Димитър Синьовски - МГУ „Св. Ив. Рилски“, Зам. председател на БГД
Димитър Димитров – „Евромакс Сървисиз“ ЕООД, член на УС на БГД
Димчо Йосифов – НТС по МДГМ
Евгения Тарасова – Инст. по минер. и кристалография на БАН, член на УС на БГД
Златка Чернева - СУ „Св. Климент Охридски“, член на УС на БГД
Йоцо Янев – Българско Геологическо дружество
Любомир Методиев – Геологически институт на БАН, член на УС на БГД
Марин Иванов - СУ „Св. Климент Охридски“
Момчил Дюлгеров - СУ „Св. Климент Охридски“, член на УС на БГД
Надежда Велинова - Геологически институт на БАН
Филип Мачев – СУ „Св. Климент Охридски“
Чавдар Начев – НМ „Земята и хората“
Работни езици на конференцията : български и английски
Регистрация и изпращане на разширените резюмета при:
Любомир Методиев
e-mail: lubo@geology.bas.bg; metodievls@yahoo.co.uk
пощенски адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, Геологически институт
(тeл.: 979-22-50)
Важни дати:
Краен срок за изпращане на резюмета и регистрационни карти на
авторите

21 октомври, 2013 г.

Краен срок за плащане по намалената такса за участие

21 октомври, 2013 г.

Такси за участие:
Категории и такси
Участник, член на БГД
Участник нечленуващ в БГД
Чуждестранни участници, нечленуващи в БГД

преди
21.10.2013
30 лв.
45 лв.
50 евро

след
21.10.2013
40 лв.
55 лв.
60 евро

В сборник „Геонауки 2013“ ще бъдат включени оригинални материали на автори след рецензиране
и само с предварително платена такса за участие. С намалената такса (21.10.2013 г., вкл.) ще се
ползват членове на БГД с платен членски внос за 2013 г. Не се допускат повече от два устни
доклада с един и същи първи автор. За втори доклад се заплаща 1/2 такса правоучастие, без право
на материали и е на постер.
Таксата за участие включва: материали на конференцията, кафе-паузи, коктейл за закриването.
Такси и членски внос могат да бъдат платени при Евгения Тарасова (ИМК, БАН, тел. 02 8700161
вътр. 52; etarassova@mail.bg) или с банков превод 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,
печатни материали, видеофилми и други форми за реклама по време на конференцията. Възможно
е и договаряне на изложбена площ. Минималната площ за представяне е 2 m2 (200 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАЗШИРЕНИ РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ
Изисквания
Обем до 2 страници (общо с фигури, таблици и 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 pts, междуредие 1.0). По желание се придружава от
кратък абстракт (до 5 реда, Times New Roman 10 pts междуредие 1.0) на противоположния
език.
Обща структура
Първо се изписва заглавието на английски, след това на български – с редовни, не с
главни букви, Times New Roman 14 рts, Bold, ляво изравняване, нормален стил.
След празен ред се изписват имената на авторите (собствено и фамилно – съответно на
английски и на български, Times New Roman 11 pts, Bold/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
e-mаil адреси (Times New Roman, 9 pts, ляво изравняване). Оставя се празен ред.
Следва кратък абстракт (ако има такъв).
На следващия ред са ключови думи – до 5 думи (Times New Roman, 10 pts, ляво
изравняване).
След два празни реда следва основният текст (Times New Roman, 11 pts, междуредие 1.0).

Литература – (Times New Roman, 11 pts, вторите редове 0,5 cm навътре): Фамилия, Име
(инициал), Име (инициал), Фамилия, Година. – Заглавие, източник, страници
(цитирането и съкращенията да са по начина, практикуван в Списание на БГД).
Допускат се:
Подзаглавия – Times New Roman 12 рts, Bold, ляво изравняване
Таблици – с ширина 8 cm, 16,5 cm или 23,5 cm (цяла страница)
Фигури – с препоръчитeлна ширина 8, 16,5 или 23,5 cm. Представят се отделно от текста
във формат *.cdr *.tiff, *.jpg или *.bmp или *.eps с разделителна способност не по-малка
от 600 dpi. В разпечатания текст да е указано предпочитаното място на фигурата и текста
към нея. Фигурите да са четими в препоръчаната ширина.
Текстът към фигурите и към таблиците се дава в отделен файл (Times New Roman, 10
pts).
Разширените резюмета се предават на електронен и хартиен носител най-късно до
21 октомври 2013 г (вкл.) на Любомир Методиев, Геологически институт; e-mail:
lubo@geology.bas.bg, metodievls@yahoo.co.uk. 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
бъдат намерени на сайта на дружеството – www.bgd.bg. Ръкописите трябва да бъдат
представени на главния редактор Златка Чернева (СУ „Св. Климент Охридски“, ГГФ;
cherneva@gea.uni-sofia.bg) по време на конференцията или до един месец след
приключването ѝ, за да се ползват с предимство при публикуване.
Препоръчително е ако докладът се изнася на български език, в презентацията му с
Microsoft Power Point да има надписи на английски.

