ПОКАНА
за представяне на статии за книга с работно заглавие:

ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ
ПЪРВИ МАЛКИ СТЪПКИ КЪМ ГОЛЕМИЯ СКОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА
ЧОВЕЧЕСТВОТО

Проблемни области
В книгата е предвидено да бъдат публикувани оригинални статии на български
език по следните проблемни области:
 Методологически проблеми при изследванe на екосистемните услуги

 Предизвикателства пред картирането и оценяването на екосистемните
услуги
 Опит и практики при изследване на екосистемните услуги.

Срок за представяне на статиите – 3 април 2017 г.
Адрес за изпращане: office@club2000.org

Обем на статията – не повече от 25 стандартни страници, вкл. таблици, фигури,
приложения и списък на литературата.

Издаването на книгата е част от проект: "Картиране и оценка на сладководни и
морски екосистемни услуги в България", изпълняван по Програма BG03
„Биологично разнообразие и екосистеми” на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство.
Проектът се изпълнява от Институт по биоразнообразие и екосистемни
изследвания при БАН в партньорство с Центъра за приложение на спътникови
изображения (ReSAC), Клуб „Икономика 2000” и Регионалния екологичен център
за Централна и Източна Европа – клон България (REC-BG).

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на проекта
http://www.freshwater-ecoservices-bg.eu.

Правила за форматиране на статиите
Файловете с материалите трябва да бъдат Microsoft Word документ. Размер на
страницата: А4, Отстояния – отвсякъде по 2,5 см. Шрифт – Times New Roman – 12
pt. Без отстъп от първи ред, Междуредие – 1,15 pt, Разстояния преди параграф – 6,
след параграф – 6 pt; Двустранно подравняване на текста.
Заглавие на статията – Bold, 16 pt, центрирано. Бележки под линия1 – 10 pt.
Номериране на страниците – долу в дясно. Таблици и графики – последователно
номерирани с арабски цифри.
Автор (и) на статията – Bold, 14 pt, посочват се имената на авторите на материала,
техните степени и звания, институционална принадлежност и ел. поща за
контакти.

Резюме на статията – форматирано като основен текст; не повече от 1000 знака с
отстоянията между думите. Резюмето да бъде поставено непосредствено след
автора на статията.
Ключови думи – не повече от 2 реда.

Наименования на таблиците, фигурите и картите - отгоре – Italic. Източник на
информацията – отдолу – Italic. Например:
Таблица 1 – Енергийна интензивност на българската икономика
Times new roman 11
2010

0,637

2012

0,644

2011
2013
2014

Източник: НСИ

1

Times new roman 10pt.

0,674
0,589
0,608

Източник на информацията – отдолу – Italic, центрирано.
Фиг. 1 - Енергийна интензивност на българската икономика.

Източник: НСИ
Текстът и всички таблици, фигури и карти трябва да са черно-бели. Таблиците да
не са вкарани в текста като картина. Фигурите и другите графични материали да
се представят и на отделен файл на оригиналната програма, на която са
разработени – Ексел и т.н.

Библиографски данни да се поставят накрая на статията, с препратки в текста.
Стил
на
цитиране
Harvard,
вж.
https://www.scientificpublications.net/download/harvard.pdf.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG03 „Биологично разнообразие и
екосистеми” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Бенефициента и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на
Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми”.

