
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ

В Списанието на БГД, г. 82, кн. 3 ще бъдат включени НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ, отразяващи новости в 
геоложките науки, и ИНФОРМАЦИЯ за екскурзии, проекти, книги и др., представени на конференцията 
„ГЕОНАУКИ 2021“.

Изисквания за оформяне на научните съобщения:
НАУЧНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ могат да бъдат на английски или на български, да са в обем от 3 страници 

(включително абстракт, текст, до 1 фигура, до 1 таблица и литература), формат А4 и полета на страни-
ците: отгоре и отдолу – 20 mm, отляво и отдясно – 20 mm, MS Word.

ИНФОРМАЦИЯТА за екскурзии, проекти и книги може да е на английски или на български, да е 
с обем до 1 страница, като се спазват техническите изисквания за научните съобщения без абстракт.

Обща структура:
• Първо се изписва заглавието на английски, след това на български език – с редовни, не с глав-

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

ски 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. 

• Абстрактът е от 3 до 5 реда на английски език и е задължителен за всички научни съобщения; 
Times New Roman, 10 pt, междуредие 1.0. 

• Ключови думи: изписват се на един ред до 5 ключови думи (Times New Roman, 10 pt, ляво 
изравняване). 

• След два празни реда следва основният текст на научното съобщение (Times New Roman, 11 pt, 
междуредие 1.0). Допускат се подзаглавия (Times New Roman, 12 рt, Bold, ляво изравняване).

• Литература (Times New Roman, 10 pt, вторите редове 0,5 cm навътре): Фамилия, Име (ини-
циал), Име (инициал) Фамилия. Година. Заглавие. – Източник, страници. (https://bgd.bg/
review-bgs/wp-content/uploads/2018/08/Instructions_Review_of_BGD_BG.pdf). За литературни 
източници, които имат DOI, авторите задължително дават и линка към DOI (например https://
doi.org/10.52215/rev.bgs.2020.81.3.25). Литературните източници, отпечатани на кирилица, се 
изписват изцяло с латински букви. Библиографските данни на литературните източници на ки-
рилица 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. 

• Фигура или колаж от фигури – максимална височина до 14 cm и ширина – 8 или 16,5 сm. Пред-
ставят се отделно от текста във формат *.tif, *.jpg, *.bmp или *.eps с разделителна способност 
не по-малка от 300 dpi. В текста да е указано предпочитаното място на фигурата. Текстът към 
фигурата се изписва на нова страница след основния текст и литературата (Times New Roman, 
10 pt). 

• Таблица – ширина 8 cm или 16,5 cm – представя се в отделен файл (MS Word), заедно със загла-
вието(Times New Roman, 9 pt).

НАУЧНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ и ИНФОРМАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ за екскурзии, проекти и книги се 
изпращат в електронен вид най-късно до 04. 10. 2021 г. (вкл.) на Анна Лазарова, Геологически ин-
ститут, БАН, на е-mail: annatalazarova@gmail.com. Файловете на текста, таблицата и фигурата 
трябва да носят името на първия автор и вида на съдържащия се материал (напр. Ivanov_text.doc; 
Ivanov_Fig.tif).

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).


