
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ

В Списанието на БГД, г. 80, кн. 3 ще бъдат включени НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ, отразяващи новости в 
геоложките науки и СЪОБЩЕНИЯ за екскурзии, проекти, книги и други, представени на конференцията 
„ГЕОНАУКИ 2019“. 

Изисквания
Научните съобщения да са в обем от 2 или 3 страници (в т.ч. текст, до 1 фигура, таблици и лите-

ратура), формат А4 и полета на страниците: отгоре и отдолу – 20 mm, отляво и отдясно – 20 mm. Ос-
новният текст на научното съобщение по избор на авторите може да е на български или на английски 
език (Times New Roman 11 pt, междуредие 1.0). Ако основният текст е на български се изисква кратък 
абстракт от 3–5 реда на английски, в който да се представи основното постижение на научното съоб-
щение. 

Съобщенията за екскурзии и проекти да са с максимален обем до 1 страница и да не съдържат 
фигури. Останалите технически изисквания са същите, както за научните съобщения.

Обща структура
Първо се изписва заглавието на английски, след това на български език – с редовни, не с главни букви 

(Times New Roman, 14 рt, Bold, ляво изравняване, нормален стил).
След празен ред се изписват имената на авторите (собствено и фамилно, съответно на английски и 

на български език – Times New Roman 11 pt, Bold/Italic и ляво изравняване, c поставяне на горен цифров 
индекс след всеки автор, ако те са с различни адреси). След авторите се оставя празен ред. На следващия 
ред, със съответстващи горни цифрови индекси, се изписват пощенските и e-mаil адреси на авторите (Times 
New Roman, 9 pt, ляво изравняване). Оставя се празен ред.

Абстракт (само в случаите, когато основният текст е на български) – от 3 до 5 реда на английски; Times 
New Roman, 11 pt, междуредие 1.0.

На следващия ред се изписват до 5 ключови думи (Times New Roman, 10 pt, ляво изравняване).
След два празни реда следва основният текст (Times New Roman, 11 pt, междуредие 1.0).
Литература (Times New Roman, 11 pt, вторите редове 0,5 cm навътре): Фамилия, Име (инициал), Име 

(инициал) Фамилия. Година. Заглавие. – Източник, страници. Литературните източници, отпечатани на 
кирилица, се изписват изцяло с латински букви. Библиографските данни на литературните източници на 
кирилица се изписват така, както са в абстракта им на съответния чужд език в самата публикация, а не се 
превеждат от авторите на ръкописа. В кръгли скоби се посочва оригиналният език на статията и езикът на 
абстракта – напр. (in Bulgarian with English abstract). Ако няма публикуван превод, тогава библиографските 
данни се превеждат на английски език. Цитирането в текста и съкращенията да са по начин, практикуван 
в Списание на БГД. Допускат се: подзаглавия (Times New Roman, 12 рt, Bold, ляво изравняване) и таблици 
(с ширина 8 cm, 16,5 cm или 23,5 cm – цяла страница; представят се в отделен файл (MS Word), заедно със 
заглавието).

Фигура или колаж от фигури – максимална височина 13 cm и препоръчителна ширина 8 или 16,5 сm. 
Представят се отделно от текста във формат *.cdr, *.tiff, *.jpg, *.bmp или *.eps с разделителна способност 
не по-малка от 600 dpi. В текста да е указано предпочитаното място на фигурата. Фигурите да са четими в 
препоръчаната ширина.

Текстовете към фигурите се изписват на нова страница (3 или 4 стр.) след основния текст и литерату-
рата, (Times New Roman, 10 pt).

Научните съобщения се изпращат в електронен вид най-късно до 15. 10. 2019 г. (вкл.) на Елена Ко-
лева-Рекалова, Геологически институт, БАН, на е-mail: e_koleva@geology.bas.bg. Файловете на тек-
ста, таблиците и фигурите трябва да носят само името на първия автор и вида на съдържащия се 
материал.

Изискванията за публикуване на пълните текстове в „Списание на БГД“ могат да бъдат на-
мерени на уебсайта на дружеството – www.bgd.bg. Ръкописите трябва да бъдат представени на 
главния редактор Борис Вълчев, до 1 месец след приключването на конференцията, за да се ползват 
с предимство при публикуване.

Препоръчва се, ако докладът се изнася на български език в презентацията му с Microsoft Power 
Point да има надписи на английски. Препоръчителният размер за представяне на постерните докла-
ди е А1 (59,4 х 84,1 cm).


