ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПЪЛНОТО
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ:
Докладите, които възнамерявате да представите на научната сесия и желаете да се
публикуват на сайта на Контактния Център, следва да съдържат изискуемите за такъв
тип научни трудове реквизити, каквито са изискванията за научни списания,
включително – резюме (на български и английски език), литературна справка по
проблема като въведение към темата на изследването, цел на изследването, резултати,
обсъждане и изводи, използвана литература, а фигурите, илюстрациите и таблиците
могат да бъдат в текста или в отделно приложение към основния текст.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА
ПОСТЕРИТЕ:
• Размер на постера следва да бъде 120/80 см, ориентация „портрет“.
• Език на постерите: български/английски
Организаторите си запазват правото да не публикуват доклади, които не отговарят
на изискванията и обявените тематики и не са представени в регламентирания срок.

Резюметата на всички доклади, включително докладите, които няма да бъдат
включени в програмата на конференцията, и постерите ще бъдат публикувани в сборник
„Научни доклади по безопасност на храните“, издание на Българския Контактен Център
на EFSA.
Пълното съдържание на докладите ще бъде публикувано на електронната страница
на Българския Контактен Център на EFSA, в случай че са спазени изискванията,
посочени в заявката.

