Екологично инженерство и опазване на околната среда

УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
Списание „Екологично инженерство и опазване на околната среда” публикува в своите
научни и приложни рубрики оригинални статии, обзори и информационни материали от
български и чужди автори на английски или български език в областта на екологията,
екологичното инженерство и опазването на околната среда.
1. Оригиналните научни статии да са с обем 4-10 страници (включително фигури и
таблици), a обзорите - до 14 страници.
2. Материалите да бъдат написани на Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, междуредово разстояние – единично. Формат на страницата - А4; полета: горе 2 cm, долу 3,5 cm,
ляво 2 cm, дясно 2 cm. Таблиците и фигурите (четливи, черно-бели) да са на съответното
място в текста. Разходите за отпечатване на цветните фигури се покриват от авторите.
3. Заглавието на статията/обзора трябва да бъде кратко и без съкращения (14 pt) и да
отразява същността на изследването. Имената на авторите (лично и фамилно име
изписани изцяло - 11 pt) трябва да бъдат центрирани под заглавието. Когато
статията/обзорът е на български език, основният текст (11 pt) се предхожда от заглавие
(14 pt) и резюме (10 pt) на английски език в обем от 5 до 10 реда и ключови думи (10 pt) на
не повече от един ред. Когато статията/обзорът е на английски език, в края се добавя
заглавието (14 pt) , имената на авторите и резюмето (10 pt), преведени на български език.
4. Всички измервателни единици трябва да бъдат написани съгласно Международната
измерителна система СИ. Допускат се (като допълнителна информация в скоби) и
измерителни единици, наложили се в съответната област.
5. Използваните в текста съкращения трябва да бъдат пояснени под черта или по
съответен начин в текста.
6. В текста цитираните статии или монографии трябва да бъдат уточнени с номера (в
квадратни скоби), отговарящи на тези в библиографската справка. *
7. В края на статията/обзора се изписват (на български и английски езици) имената на
авторите, титли и длъжност (по желание) и адрес за кореспонденция (вкл. телефон и е-mail).
8. Материалите се предоставят на електронен носител или се изпращат по електронна
поща. При поискване се представят и на хартиен носител.
9. На материали, неотговарящи на горните изисквания, няма да бъде даван ход.
10. Предоставените за публикуване материали се рецензират от двама анонимни
рецензенти. Неприетите материали не се връщат на авторите.
11. Редакцията си запазва правото да връща на авторите материалите за дооформяне
съгласно препоръките на рецензентите и на редакционната колегия.
* Образци за оформяне на библиографска справка:
Статия от периодично издание:
1. Matsui S., D.E. Rounds, (article title), Life Sci., Vol. 10, 1971, 217-221.
Статия от книга:
3. De Mayer E., J. Quinard, (article title), In: Comprehensive Ecology (H. Frenkel-Conrat,
R. R. Wagner, Eds.), Plenum Press, New York, 1978, 205-284.
Книга:
6. Muller W. E. G., Waste Water Treatment, Pergamon Press, Oxford, 1980, 270 p.
Отпечатан материал в сборник от научни форуми:
8. Gebresenbet G., D. Ljungberg et al., (article title), Proc. of the 4th European Conf. in
Precision Agr., Berlin, Germany, June 14-19, 2003, 25-31.

