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Въведение
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Тези инструкции се отнасят за изготвяне и отпечатване
в Journal of Mining and Geological Sciences (Volume 62)
на докладите от Международната научна сесия 2019,
която ще се проведена в Минно-геоложкия университет
„Св. Иван Рилски“, София. Максималната дължина на
докладите е 6 (шест) страници, оформени съгласно тези
инструкции. Първата страница започва със заглавие,
имена на авторите, организация, от името на която се
представят, код и град, e-поща, резюме на два езика и
текст. За изписване на текстовете се използва Arial
Narrow. Докладът се оформя на страници с размер A4
(210x297 mm). Празните полета на всяка страница са както
следва: Page Setup: top 18 mm, bottom 22 mm, left 20
mm, right 20 mm; Paragraph: Line spacing – Single;
Alignment – Justified.
Текстът се разполага в две колони с разстояние
между тях 0.8 cm. Графиките, фигурите, таблиците и
снимките могат да се вместват софтуерно в текста
независимо от програмата, с която са изработени и в
широчината на две колони или да се изпратят като
отделни файлове. Изключение (обединяване на колоните)
се допуска само при невъзможност да се помести дадена
таблица или фигура по стандартния начин.

Основният текст и интервалите преди и след
основните заглавия са с размер 10 pt. Първият ред на
всеки параграф е отместен с 0.5 cm, а при литературата e
с отстъп 0.5 cm след първи висящ ред. Между
параграфите не се оставя празен ред.
Избягвайте забележки под линия. Ако тяхното
използване е абсолютно необходимо, те трябва да са
обявени в текста чрез последователни номера1 и с размер
на шрифта 8pt.
Не въвеждайте номера на страниците в текстовия
файл. Номерирайте с молив страниците на печатните
копия в горния десен ъгъл на всяка страница.

Текст
Текстовете на представените документи трябва да
съдържат следните структурни елементи: Въведение (цел
на изследването; значимост; предназначение), Основно
изложение (методи; резултати; дискусия), Заключение и
Литература.
Основното изложение се структурира в отделни
раздели, възможно разграничени със свои заглавия. То
1Малък размер на буквите (8 pt), горен индекс, в дъното на страницата, в
която се появява забележката.

трябва да включва: теза и хипотеза на изследването,
приложени методи, постигнати основни резултати и
обсъждане. Заключението не трябва да съвпада дословно
с резюмето.

Уравненията се номерират последователно и се
подравняват вляво в колоната. Номерът на уравнението се
записва в скоби и се подравнява вдясно на колоната.
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Основни заглавия
Възможно е използването на три нива заглавия.
Основните заглавия (първо ниво) се изписват с bold, 12 pt,
ляво подравняване. Оставяйте по два празни реда преди
и един празен ред 10 pt след такова заглавие.
Второ ниво заглавие
Заглавията второ ниво ляво подравнени (bold, 10 pt).
Заглавието се предхожда от един празен ред.
Трето ниво заглавие. Да се използва ляво подравняване
(bold, 10 pt, italic). Текстът следва непосредствено.
Заглавието се предхожда от един празен ред.

Фигури, графики, таблици и уравнения
Фигурите, графиките и таблиците се разполагат
възможно най-близко до мястото на първото им цитиране
(фиг. 1). Фигурите да са центрирани в границите на
колоната. Да се остави по един празен ред преди и след
фигурата. Номерът и надписът на фигурата да се изпишат
под нея (пример).
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Литература

Литературните източници се цитират в основния текст
чрез името на автора и годината на публикацията,
например: “This result is published by Smith (1993... или “The
data are published by Smith and Jones (1993), as well as by
Petrov et al. (2015). Ако източниците, които се цитират, са
повече от един, те се изреждат хронологично в скоби
(Ivanov, 1983; Davis et al., 1989; 1990a; 1990b; Jones, Miller,
1991). Всички цитирани литературни източници се
записват в азбучен ред в края на доклада: автор(и),
година, заглавие, списание, том, брой, страници (10 pt).
При цитиране на монография, учебник или сборник се
изписват автор(и), година, заглавие, издателство, и
страници. С курсив се изписва названието на списанието с
номера на тома, ако източникът е списание, както и
заглавията на книги, справочници и сборници с доклади,
ако източникът е от научен форум. Публикациите от
литературата на кирилица се описват с оригиналното
заглавие, източник и автор(и) на латиница от съответния
абстракт, а ако няма такъв, се транслитерира на английски
език. В скоби се уточнява оригиналният език и абстрактът,
ако има такъв, например: (in Bulgarian) или (in Russian with
English abstract). Източници с адреси от Интернет, както и
фондови документи е желателно да се избягват.
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Фиг. 1. Надписът на фигурата вляво (9 pt, bold)

Таблиците се разполагат възможно най-близко до
мястото на първото им цитиране в текста (таблица 1). Те
се центрират в рамките на колоната. Оставя се по един
празен ред преди и след таблицата. Над таблицата се
записва номерът (изправено) и нейното заглавие (italic),
подравнени.
Таблица 1. Текст за таблицата (10 pt, italic)
Номер
Точка
Стойност
1
2
3
5
987
784
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се отделят от текста с по един празен ред отгоре и отдолу.

Angelov, S., T. Assenov. 2015. Mining industry. – Annual of
the University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 58,
Part 2, 24−31 (in Bulgarian with English abstract).
Ivanov, A. 1991. Osnovi na geologiyata. Nauka i Izkustvo,
Sofia, 234 p. (in Bulgarian)
International Tables for Crystallography. Volume A (Еd. Hahn,
T.). 2006. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 911 p.
Johnson, N. M., R. K. Richards. 2003. Еcological problems in
the environment. – In: Ecology and Man (Eds. Evans, P.,
G. Smith, K. Williams). John Wiley, 345−356.
Текстът на доклада (постера) се изпраща в плик на
хартиен носител (с копие от платена такса правоучастие),
както и в електронен вид на секретаря на конференцията и
редакционния съвет инж. Калина Маринова на адрес:
София 1700, ул. „Проф. Боян Каменов“, Минногеоложки университет „Св. Иван Рилски“; е-поща:
srs@mgu.bg

