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 ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОРИТЕ

Авторите  се  насърчават  да  представят
оригинални  научни  статии,  кратки  научни
съобщения,  рецензии  на  книги  и  др.  по
метеорология, хидрология и сродни области. 
   Език: Статии се приемат на английски език с
американски правопис за книжки от 1 до 4. За
книжка 5, излизаща на български език, всички
статии  трябва  да  имат  заглавие,  резюме,
надписи на фигури и таблици и на двата езика. 
   Размер и рамка на страницата: Размерът на
страницата е 16,5 х 23,5 см. Всички материали
трябва да се побират в рамка по 2 см отгоре и
отдолу  и по 1,5 см отляво и отдясно. 
   Структура: Статията  трябва  да  бъде
структурирана  във  вида:  заглавие;  имена  на
авторите;  месторабота  на  авторите;  резюме;
ключови думи;  основен текст;  благодарности;
приложения; литература.
   Заглавие: Заглавието  е  с  удебелен шрифт
14pt Times New Roman (TNR),  центрирано на
страницата, в стил изречение.
   Автори: Посочват  се  пълните  имена  на
всички  автори,  с  удебелен  шрифт  11pt  TNR,
центрирани на страницата,  като имейл адреса
на автора за кореспонденция се дава под линия.
   Месторабота: Местоработата и пощенските
адреси на всички автори са в курсив, 11pt TNR,
центрирани на страницата.
   Резюме и ключови думи: Максимум от 500
думи  за  резюмето  и  5  за  ключовите  думи,
написани с 10pt TNR, двустранно подравнени
(justified) с 18pt spacing преди и 6pt след тях,
както и с по 1 cm indent в ляво и дясно.
 Основен текст: Текстът трябва да е 11pt TNR,
двустранно подравнен, с единично разстояние
между  редовете.  Заглавията  на  разделите  се
номерират и се изписват с 11pt TNR удебелени
главни букви, с  18pt spacing преди и 6pt след
тях. Под-заглавията на разделите се номерират
съответно и се изписват с 11pt TNR удебелени
букви,  стил  изречение,  със  същия spacing.
Първият ред след заглавието на раздел е с 0 см
ляв  indent,  а  следващите  параграфи трябва да
са започват с 0.5 см ляв indent на първия ред.
   Единици: Авторите трябва да се придържат
към единиците от SI. Единиците не са в курсив.
   Фигури/изображения:  Фигурите трябва да
са  в  основния  текст  възможно  най-близо  до

мястото на споменаването им. Те се номерират,
а  заглавията  им  са  с  шрифт  10pt  TNR,
центрирани под тях.  Цветните  или чернобели
фигури  трябва  да  в  подходящ  формат
съобразен с размера и рамката на страницата,
така  че  да  се  виждат  добре  при отпечатване.
Растерните  изображения  не  трябва  да  са  по-
малки от 300 dpi в естествен размер.. 
Таблици:  Таблиците трябва да са в основния
текст  възможно  най-близо  до  мястото  на
споменаването им. Те се номерират отделно от
фигурите, заглавията им са с шрифт 10pt TNR,
поставени  над  тях  и  подравнени  в  ляво.
Размерът им трябва да е съобразен с размера и
рамката на страницата. 
   Цитати и литература: Цитатите в текста се
поставят  в  скоби  и  включват  фамилията   на
автора  и  годината,  разделени  със  запетая.
Конструкцията "и др." се използва за цитати с
трима или повече автори.  Пр.: (Петров, 2016),
(Петров&Илиев,  2016),  Петров  и  др.  (2016)).
Ако  имената  на  авторите  са  включени  в
изречение, тогава само годината е в скоби. Пр.:
...както е посочено в Петров (2016). При повече
на брой цитирания, те се  изброяват по азбучен
ред  като  се  разделят  с  точка  и  запетая.  Пр.:
(Агов,  2000;  Ботев,  2016;  Вълева,  1999).
Литературата е с шрифт 10pt TNR, с hanging в
ляво  от 0.5  cm. Тя се дава във формат: (a) за
статии в списания - автор (и), година в скоби,
заглавие  на  статия,  име  на  списание,  том,
номер, страници; б) за книги - автор (и), година
в скоби, заглавие, издател, брой страници: в) за
глава  от  книга  -  автор  (и),  година  в  скоби,
заглавие на главата,  Редактор (и), заглавие на
книгата, издател, страници.
Образец  в  MS  Word  формат  може  да  бъде
свален  от  http://meteorology.meteo.bg/global-
change/files/2017/BJMH_Article_Template.doc.
     Подаване: Ръкописите да се изпращат като
прикачени  файлове  на  електронната  поща  на
списанието BJMH@meteo.bg. 
 Формуляр за авторско право: Формулярът,
достъпен  на  http://meteorology.meteo.bg/global-
change/files/2017/Copyright_Assignment-
BJMH_Bg.doc,  трябва  да  бъде  попълнен,
подписан и върнат на главния редактор, заедно
с окончателната версия на ръкописа. 


