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УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ
Обща информация
В „Бюлетин на Природонаучен музей – Пловдив“ (Bulletin of the Natural History
Museum – Plovdiv, съкратено изписване: „Bull. Nat. Hist. Mus. Plovdiv“) се
публикуват оригинални научни разработки в областта на палеонтологията и
историчната геология, геология и спелеология, зоология, ботаника, екология,
биогеография, музеология, история на природознанието, информация върху
музейни колекции u др. Редакционният борд на списанието запазва правото си да откаже за
публикуване ръкописи, които не отговарят на областта и целите на списанието, както и на
настоящите инструкции.
Изпращане на ръкописи
Приемат се ръкописи под формата на: кратки съобщения (до четири страници),
оригинални научни статии (от четири до десет страници) и обзори (от десет до двадесет
страници). Кратките съобщения могат да касаят част от дадено изследване,
предварителни нови данни, съобщаване на нови находища и др. Статиите трябва
да представят значимо оригинално научно изследване в определена сфера от погоре посочените. Обзорите трябва да касаят съвременни теми с конкретно и точно
дефинирана тема на изследване. Авторите на обзори трябва да се консултират с
главния редактор преди изпращане на даден ръкопис. Редакторът има право да
покани публикуването на дадени обзори, засягащи теми, пряко касаещи журнала.
Редакторът запазва правото си да решава дали даден ръкопис се приема като кратко съобщение,
или статия.
Всички публикации са на английски език като на авторите се препоръчва
ръкописът да бъде прегледан от англоговорящ колега (native speaker) преди
изпращане. Списанието не предвижда редакция на английския език на статиите.
Ако английският език на предлагана статия не е добър, тя се връща на автора. По
изключение и след изричното съгласие на редакционния борд, се допуска и
публикуване на български език като в този случай, статията задължително съдържа
разширено резюме (абстракт) на английски.
Статиите трябва да отговарят на изискванията на International Code of Zoological
Nomenclature (IV издание, 1999 г.) и International Code of Nomenclature for algae, fungi, and
plants (2012 г). За изписване на географските имена, моля, вижте ТУК.
Всички имена на таксони от родовата и видовата групи да бъдат изписани italic, а
при първото им използване в текста, да са изписани пълно (с автор, година, скоби).
Между името на автора на рода/вида и годината се поставя запетая (пример:
Belgrandiella pussila Angelov, 1959).

Ръкописите трябва да бъдат оформени и да отговарят стриктно на инструкциите за
авторите и да бъдат изпратени на е-мейла на списанието. Главният редактор има
право да отхвърли даден ръкопис, без да го допуска до рецензиране. Ако ръкописът
бъде приет, то той бива изпратен за последващо разглеждане от двама независими
рецензента. След последната редакция и одобрение от редакционния борд,
ръкописът бива публикуван. Главният редактор запазва правото си да прави редакционни
промени. Авторът се съгласява, след като ръкописът бъде приет, да прехвърли
правата за публикуване на издателя.
Правни условия
Бюлетин на Природонаучен Музей - Пловдив спазва стандартите срещу
злоупотреби при публикуването на научни статии, определена от Committe on
Publication Ethics (COPE). Подадените ръкописи не трябва да бъдат публикувани в
други списания (освен под формата на абстракт, част от публикувана лекция или
теза), да не са в процес на редакция с цел публикация в други списания.
Технически изисквания към ръкописите
Ръкописът се предава в електронен вариант на е-мейла на списанието като се
приемат следните файлови формати - *.doc, *.docx или *.rtf. Файлът да съдържа
само един шрифт (без използване на Bold‚ без текстове само с главни букви (с
изключение на използвани абревиатури), без бележки под черта, без поредни
интервали, без използване на брейкове и друго ненужно форматиране). Заглавието,
авторите, адресите, абстракта, ключовите думи, отделните глави и подглави и
литуратурният списък да се отделят с един празен ред. Курсив се използва само за
имената на таксоните от родовата и видовата група.
Цитираните в текста и литературата автори (но не и авторите на таксоните) се
изписват с умалени главни букви - SMALL CAPITALS - for more information on SMALL
CAPITALS and how to make them in Word).
Формат на страница и текст
Размер на страница 17,6х25,01 cm (ISO B5), полета 1.5 cm от ляво и от дясно и по 2
cm отгоре и отдолу. Шрифт Garamond, размер 12 pt, междуредие – единично
(single). Не използвайте програми за сричкопренасяне или ръчен пренос,
допълнителни интервали и табулатори. При вмъкване на символи, използвайте
шрифт Symbol. Страниците не трябва да са номерирани или да имат съдържание в
header и footer.
Оформление на ръкописите
Ръкописите трябва да следват следния стил на форматиране:
Заглавие: Представете сбито и синтезирано, но също така и информативно заглавие
на изследването. Препоръчва се включването на семейство или по-горен таксон,
както и името на автора, първоначално описал таксона.
Автор(и): Изписва се с пълно собствено име, инициал на презимето и пълно
фамилно име. Кореспондиращият автор трябва да бъде означен със знак звездичка

(*).
Адрес на месторабота: Възможно най-подробна, с пощенски адрес. Първо се изписва
името на университета, института или институцията, следвано от по-ниските звена.
Е-мейл адрес се предоставя само при кореспондиращ автор.
Abstract: Максимум 300 думи. Абстрактът трябва да излага кратко предмета на
изследване, основните резултати и главните заключения без описание на методите,
дискусиите, референциите и абревиатурите.
Ключови думи: Обикновено 3-6 думи, като е препоръчително те да не повтарят думи
от заглавието на статията.
Стандартният ред на разделите на статията трябва да бъде: Abstract, Key words,
Introduction, Material and Methods, Results, Discussion (позволено е обединяване на
двата раздела Results and Discussion, но е препоръчително да се избягва),
Conclusions (ако характера на статията го позволява), Acknowledgements (по
желание) и References.
Въведението трябва да дава информация за актуалността на изследвания проблем,
както и да представя целта на проучването. Материали и методи трябва да предоставя
достатъчно информация за използваните методи и да позволява повторното им
провеждане от други автори. Техническо описание на методите на изследването
трябва да бъдат дадени само ако тези методи са нови. В противен случай кратко
описание е достатъчно. Резултатите трябва да бъдат представени като сбито
изложение на откритията в резултат на проучването. Не се разрешава излагането на
една и съща информация като текст и/или фигури, и/или таблици. Дискусията
трябва да бъде отделена от резултатите и да бъде фокусирана върху резултатите и
техните връзки с целта на статията. Желателно е да включите в този раздел как
откритията в статията биха допълнили това, което се знае по темата до момента.
При определени обстоятелства, е разрешено секцията “Резултати и дискусии” да се
обедини, но не е за предпочитане. Заключението и изводите трябва да описват
накратко приноса и препоръките, следствие изследването, като не включват
цитирания и статистика.
Кратките съобщения трябва да бъдат представени в цялата си част като единен текст
(без разделяне на подраздели), предшествани от Abstract, с не повече от 150 думи,
включително ключовите думи.
Таблици. Таблиците не трябва да повтарят информация, вече представена във
фигури или текст. Всяка таблица трябва да дава информация за съдържанието си
възможно най-кратко. Таблиците трябва да бъдат номерирани последователно.
Трябва да бъдат поставени в самия текст, на място, желано от автора. Всяка таблица
трябва да има описание, позиционирано в горната част на таблицата, което трябва
да е достатъчно информативно само по себе си, без да се налагат препратки в
текста. Таблиците да нямат фон (shading).

Фигури. Не трябва да представят информация, вече описана в текста или в таблиците.
Линиите и буквите във фигурите трябва да могат да бъдат уголемявани или
смалявани, без това да повлиява качеството или разположението им. Трябва да са
съобразени с пространственото оформление. Увеличенията трябва да бъдат
показани със скала. Цветни илюстрации са приети, но ще бъдат визуализирани
цветно само в електронния вариант на журнала (PDF). Илюстрациите в хартиения
вариант ще бъдат черно-бели. Всички илюстрации трябва да бъдат отчетливи, с
високо качество - най-малко 300dpi (препоръчва се 600dpi). Приемат се следните
формати: JPEG, TIFF, EPS. Фигурите трябва да бъдат номерирани последователно
и да бъдат предоставени с обяснение под тях. Всички таблици и фигури трябва да бъдат
цитирани в текста! Изпратете като прикачени и отделните файлове и самите фигури
със същия размер и резолюция. Ако фигурите са графики, правени на Excel,
изпратете и оригиналният екселски файл заедно със фигурата.
Цитиране и оформяне на литературен списък
Литературните източници в текста се цитират по един от следните начини:
“ЙОСИФОВ (1996)” или “(JOSIFOV, 1996) ”, или “JOSIFOV & KERZHNER (1995)”, или
“(JOSIFOV & KERZHNER‚ 1995)”, или “(GOLEMANSKY et al.‚ 1993; БЕШОВСКИ и др.,
1994)”. Citations in brackets should be divided with semicolons and the author’s name
and the year of publication with comma (example: CARLIN, 1992; BROOKS & CARLIN,
1992; SHAPIRO et al., 1968). При трима и повече автори, след първия се използва “et
al.” или “и др.” в курсив (italic) шрифт. В статиите на латиница цитирането и
литературата са само на латиница.
Литературният списък включва само източници, цитирани в текста на статията и
подредени по азбучен ред. Когато статията е на български език, се изреждат
източниците на кирилица, следвани от тези на латиница. В статиите на английски
език всички автори се подреждат по общ азбучен ред на латиница. Ако статия или
книга е написана на кирилица, ползва се заглавието на резюмето като езикът на
резюмето се посочва в литературния списък накрая в кръгли скоби - напр. (In
Bulgarian, English summary). Ако няма резюме на западен език, заглавието се
превежда, а не транслитерира. Източникът, в който е публикувана статията, както и
имената на авторите, се дава транслитериран ако няма заглавие и на западен език.
Примери:
статия на кирилица без заглавие и резюме на западен език:
JOAKIMOFF D. 1899. Contribution to the insect fauna of Rila Mountain. Periodichesko
spisanie na Balgarskoto Knizhovno Druzhestvo, 60: 858-884 (in Bulgarian).
статия на кирилица със заглавие и резюме на западен език:
POPOV S. 1999. Species of family Tipulidae (Diptera) known to the fauna of Bulgaria till
1998. Travaux Scientifiques de l’Universite de Plovdiv, Biologie, Animalia, 35: 33-36 (in Bulgarian,
English summary).

статия на латиница в списание:
THEOWALD B., P. OOSTERBROEK. 1986. Zur Zoogeographie der westpalacarctischen
Tipulidae. VII Die Tupilidae der Balkanhalbinsel (Diptеra, Tipulidae). Tijdschrift voor
Entomologie, 129(1): 1-13.
книга:
EVENHUIS N.L. 1994. Catalogue of the fossil flies of the world (Insecta: Diptera). Backhuys
Publishers, Leiden, 600 p.
глава от книга:
KRIVOSHEINA N.P. 1988. Family Diadocidiidae. In: Soos, A., L. Papp. (Eds.), Catalogue of
Palaerctic Diptera. Vol. 3. Ceratopogonidae - Mycetophilidae. Akadeiai Kiado, Budapest, pp. 210211.
Internet източник:
OOSTERBROEK P. 2004. Fauna Europaea: Tipulidae. In: de Jong, H. (Ed.), Fauna Europaea:
Diptera: Nematocera. Fauna Europaea version 1.3. Available at: http://www.faunaeur.org.
(Accessed on 13 March 2009).
Software:
STATSOFT INC. 2004. STATISTICA (Data analysis software system), Vers. 7. Computer
software. Available at: http://www.statsoft.com.
GARMIN LTD. 2007. MapSource, Vers. 6.12. Computer software. Available at:
http://www.garmin.com.
Статии на български език
Нормална структура на статия: заглавие на български, автор(и), заглавие на
английски, автор(и) на английски, Abstract (разширено резюме на английски), Key
words, Въведение, Материал и Методи, Резултати, Дискусия, Заключение,
Благодарности, Литература.
Цитиране в текста:
... (ЙОАКИМОВ, 1899)
... СПОРЕД ЙОАКИМОВ (1899)
... (ГРУЕВ & КУЗМАНОВ, 1999)
... СПОРЕД ГРУЕВ & КУЗМАНОВ (1999)
... (ПЕТРОВ и др., 2001)
... според ПЕТРОВ и др. (2001)
... (THEOWALD & OOSTERBROEK, 1986) ... според THEOWALD & OOSTERBROEK (1986)
... (OOSTERBROEK et al., 2006)
... според OOSTERBROEK et al. (2006)
Литературен списък (примери):
статия на кирилица без заглавие на друг език:
ЙОАКИМОВ Д. (1899) Принос към фауната от насекоми на Рила планина.
Периодическо списание на Българското книжовно дружество, 60: 858-884.

Книги и останалите литературни източници се цитират по подобен начин, както е
показано по-горе.
Непубликувани дипломни работи и дисертации не се считат за официално
публикувани научни литературни източници и за това не се допуска
цитирането им в научните разработки. Ако е наложително да се цитира
информацията от такъв източник, то това може да стане по изключение
цитирано с името на автора, годината и се добавя текста „лично съобщение“
(“personal communication”).
Цитирането на източници, които са все още под печат (“in press”), също е
нежелателно. По възможност избягвайте цитирането на такива литературни
източници.
Етика
Авторите на статии, които се основават на експерименти, които са причинили
наранявания или смърт на животни, трябва да обосноват мотивите на проучването
и използването на такива методи. В секцията Материали и методи на ръкописа,
авторите трябва подробно да опишат условията на поддръжка, транспорт, анестезия
и маркиране на животните. Когато е възможно, е добре да се отбележи, че
използваните техники не са инвазивни. Когато съществуват алтернативни методи,
които не нанасят вреда, но не са били използвани, ръкописите няма да се разглеждат
за публикуване.
PDF proof и отпечатъци
Предпечатно копие на статията (на PDF файл) ще бъде изпратен на
кореспондиращият автор за проверка за грешки и то трябва да бъде върнато
незабавно. Корекциите следва да бъдат ограничени до печатни и технически
грешки. Не се допускат допълнителни промени на ръкописа. След публикуването,
на кореспондиращият автор ще бъде изпратено електронно копие (PDF) на
работата. Не се изпращат хартиени отпечатъци от статиите!
E-mail: bnhm_plovdiv@abv.bg

