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БЪЛГАРСКИ КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА EFSA
КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
Ви кани да вземете участие в

13-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Наука в условията на COVID-19“
22 октомври 2020 г.
виртуално събитие в електронна среда
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във време на изпитания, породени от световната пандемия от COVID-19, имам
удоволствието да поканя Вас и Ваши колеги за участие в 13-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на Българския контактен център на EFSA под мотото „Наука в условията на COVID19“, която ще се проведе на 22-ри октомври 2020 г., от 09.00 ч. до 17.00 ч., виртуално
в платформата Webex.
Информация за програмата на Конференцията ще бъде публикувана допълнително на
уебсайта на Българския контактен център на EFSA.

Регистрацията за участие ще се извършва он-лайн на електронната страница на
Българския

контактен

център

на

EFSA,

на

следния

линк:

https://focalpointbg.com/?event=7, в срок до 8-ми октомври 2020 г.
Моля при регистрацията да отбележите формата на Вашето участие: (1) представяне на
доклад; (2) участие като слушател.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
Конференцията е без такса за участие.
Работни езици на събитието ще бъдат български и английски. Няма да има осигурен
превод.
НАУЧНОТО НАПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ОБХВАЩА РАЗВИТИЕТО НА
НАУЧНИТЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА, ЖИВОТНИТЕ И
РАСТЕНИЯТА, И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ, В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА
COVID-19.
Продължителността на всеки доклад (презентация) не трябва да надхвърля 20 минути.
След всеки доклад е предвидена дискусия в рамките на 10 минути.
При наличие на подадени заявки за представяне на доклади, надвишаващи максимално
допустимия брой, съобразно времевата рамка на конференцията, в програмата ще
бъдат включени доклади, одобрени от Научния съвет на конференцията.
ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:
Пълното съдържание на представените доклади ще бъде публикувано в електронен
сборник „Научни доклади от 13-та научна конференция“, издание на Българския
Контактен Център на EFSA, на електронната страница на Български контактен център
и в платформата на EFSA за обмен на научна информация Knowledge Junction.
Изисквания към оформлението на пълното съдържание на доклади:
1. Заглавие – на български и английски език, с главни букви, без съкращения, Times New
Roman, font size 12, centered, bold;
2. Автори – името и фамилията на автора (авторите) се изписват с главни и малки
букви, Times New Roman, font size 12, centered, bold, в следния ред – име, институция, име на

града и държавата, електронна поща на водещия автор, след което се изписват същите
данни за останалите автори от колектива. Ако авторите имат различна месторабота,
това да бъде означено със звездички над името на автора, която да съответства на
адреса, font size 12, Italic;
3. Резюме – резюмето да бъде в обем до 200 думи, на български и английски език, font size 12.
Под текста се включват до 5 ключови думи (Key words) на български и английски език, font
size 12, Italic;
4. Текстът на научния материал се изписва на български език, на Times New Roman, font
size 12, justified with line spacing 1,5 и следва да съдържа следното:
 Въведение;
 Материали и методи;
 Резултати;
 Обсъждане;
 Изводи;
 Литература – цитираната литература да се подрежда в азбучен ред (кирилица,
латиница) и да се описва съгласно стандарта – автор, заглавие, литературен
източник – година, том, брой, страница;
5. Обемът на научния материал не трябва да надвишава 20 страници, вкл. фигури,
илюстрации, таблици или приложения;
6. Фигурите, илюстрациите и таблиците да бъдат в текста или в отделно приложение
към основния текст;
7. Пълното съдържание на научния материал следва да бъде изпратено в рамките на две
седмици след датата на провеждане на конференцията на следния електронен адрес:
EFSAFocalpoint@mzh.government.bg;
8. Научни материали, които не отговарят на посочените по-горе изисквания, няма да бъдат
публикувани.

С УВАЖЕНИЕ,
11.9.2020 г.
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