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!!! Списанието не предвижда редакция на английския език на статиите. Ако 
английският език на предлагана статия не е добър, тя се връща на автора. 
 
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). 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЪКОПИСИТЕ 
Файлов формат *.doc, *.docx или *.rtf – файл. 
 
Формат на страница и текст 
Формат на страница 17х24 cm, полета 1.5 cm (виж по-долу), Header и Footer – 1 cm. 
Основен текст: шрифт Bookman Old Style, размер 9 pt, междуредие 13 pt. 
 
Не използвайте програми за сричкопренасяне или ръчен пренос, допълнителни 
интервали и табулатори. При вмъкване на символи използвайте шрифт Symbol. 
Поставете 3 празни реда преди заглавието, по един празен ред преди всяка част от 
статията, преди всяка таблица или фигура, след обяснителния текст към таблица и 
фигура. 
 
За изписване на географските имена, моля, вижте ТУК 
 
Таблиците и фигурите да бъдат с подходящ размер, поставени на необходимото 
място в текста. В таблиците e желателно да няма фон (Sheading). Фигурите (карти, 
диаграми) да са в Grayscale. 
 
Фотографиите (във формат TIFF, JPG, Grayscale) да бъдат с подходящ размер и 
резолюция минимум 180 dpi (за предпочитане 300 dpi), да бъдат оформени в табла 
(ако са повече), подходящо означени и поставени на необходимото място в текста. 
Изпратете като прикачени и отделните файлове, със същия размер и 
резолюция. 
 
Цитиране в текста: 
 ... (Joakimoff 1899)    … Joakimoff (1899) 
 ... (Gruev & Kuzmanov 1999)  … Gruev & Kuzmanov (1999) 

... (Petrov et al. 2001)     ... Petrov et al. (2001) 

... (Theowald & Oosterbroek 1986)  … Theowald & Oosterbroek (1986) 

... (Oosterbroek et al. 2006)   … Oosterbroek et al. (2006) 
 
Литературен списък:     !!! с пълно изписване името на списанието 

http://www.zoonotes.bio.uni-plovdiv.bg/ZooNotes_2015/ZooNotes_80_2015_Bechev_Georgiev.pdf


статия на кирилица без заглавие на друг език: 
Joakimoff, D. (1899) Prinos kam faunata ot nasekomi na Rila planina (Contribution to 

the insect fauna of Rila Mountain). Periodichesko spisanie na Balgarskoto 
knizhovno druzhestvo (Periodical Journal of the Bulgarian Literary Society), 60: 
858-884 (in Bulgarian). 

 
статията на кирилица със заглавие и резюме на друг 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. & Oosterbroek, P. (1986) Zur Zoogeographie der westpalacarctischen 

Tipulidae. VII Die Tupilidae der Balkanhalbinsel (Diptеra, Tipulidae). Tijdschrift 
voor Entomologie, 129 (1): 1-13. 

Kjærandsen, J., Hedmark, K., Kurina, O., Polevoi, A., Økland, B. & Götmark, F. (2007) 
Annotated checklist of fungus gnats from Sweden (Diptera: Bolitophilidae, 
Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae and Mycetophilidae). Insect Systematics & 
Evolution, Supplement 65, 1–128. 

 
книга 
Evenhuis, N. L. (1994) Catalogue of the fossil flies of the world (Insecta: Diptera). 

Backhuys Publishers, Leiden, viii+600 pp. 
 
глава от книга 
Krivosheina, N. P. (1988) Family Diadocidiidae. In: Soós, Á. & Papp, L. (Eds.), 

Catalogue of Palaerctic Diptera. Vol. 3. Ceratopogonidae – Mycetophilidae. 
Akadéiai Kiadó, Budapest, pp. 210-211.  
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