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Често задавани въпроси (FAQ)

Въпрос: Само студенти ли могат да участват в конференцията?
Отговор: Не. В конференцията могат да участват и докторанти. Допуска се и съавторство
на преподаватели и външни лица в докладите, но е задължително студент или докторант да
бъде първи автор.

Въпрос: Само с един доклад ли може да се участва?
Отговор: Не, допуска се участие до два доклада на участник, като те не бива да надхвърлят
предварително предвидения обем.

Въпрос: Къде ще бъдат отпечатани материалите от конференцията?
Отговор: Научно-популярните доклади ще бъдат отпечатани в пълен текст в специален
сборник от конференцията “Екологията - начин на мислене” с ISSN 2367-475X. Научните
доклади на екологична тематика, които отговарят на изискванията на списанието, могат да
бъдат отпечатани в сп. „Ecologia Balkanica“, по желание на авторите.

Въпрос: Заплаща ли се такса за участие в конференцията?
Отговор: Не, участието н конференцията и отпечатването на представените доклади в
сборника е напълно безплатно.

Въпрос: Публикуваните материали в сборника и ще бъдат ли предварително
рецензирани?
Отговор: Не. Всички доклади, предадени за публикуване се преглеждат и оценяват от
преподаватели от катедра „Екология и ООС“, към Биологическият факултет на ПУ.
Докладите се оценяват и одобряват за публикеване. Одобрените доклади се публикуват под
общата редакция на Организационния комитет, но те не се рецензират в класическият смисъл
на тази дума.



Въпрос: Сборникът “Екологията - начин на мислене” реферира ли се?
Отговор: Не. Сборникът представлява не рецензирано, не реферирано българско периодично
издание. Целта му е да се даде на студентите възможност да публикуват своите първи научни и
научно-популярни разработки и те да видят бял свят. Но той не цели да измести или да се
конкурира под някаква форма с многобройните научни списания, които съществуват в областта
на екологията и биологията. Авторите по своя преценка предават докладите си за публикуване
към сборника или към сп. “Ecologia Balkanica” или други научни реферирани списания.

Въпрос: Може ли да участвам само в конференцията или само във фотоизложбата
или трябва да е и в двете задължително?
Отговор: Може, разбира се. Участието в конференцията не изисква участие във
фотоизложбата и обратно.

Въпрос: Ще бъде ли публикуван доклада ми (статията ми) ако не я представя на
конференцията, но съм изпратил(а) пълният текст?
Отговор: Не. Ще бъдат публикувани само доклади представени на конференцията.

Въпрос: Може ли повече от един автор да участват във фотоизложбата с до 6
снимки?
Отговор: Да, може. Допуска се участие до двама участника наведнъж с до 6 снимки. Повече
участници е по-уместно да изпратят отделни заявки и снимки.

Въпрос: Защо снимките за фотоизложбата трябва да бъдат само 6 и отпечатани
точно в този размер?
Отговор: Налагане на ограничение в броя и размера се налага поради ограниченост на
наличното място за излагане на снимките.

Въпрос: Задължително ли е да правя PowerPoint презентация, за да представя
доклада си на конференцията?
Отговор: Не. Дадена е възможност да използвате мултимедия за представянето на доклада
ви, но ако решите можете да използвате шрайбпроектор и до приготвите предварително
презентацията си на прозрачно фолио. Допуска се и участие само с използването на бяла дъска и
маркер. Ако решите, обаче да използвате мултимедия формата, задължително трябва да е MS
PowerPoint (без значение коя версия). Не се поддържат презентации, работещи на Mac и Linux
или други платформи.

Въпрос: След фотоизложбата, участвалите снимки ще бъдат ли публикувани
някъде?
Отговор: Да, всички взели участие снимки от конференцията ще бъдат публикувани във
Фейсбук страницата на конференцията. Най-добрите снимки след изричното съгласие на
авторите могат да бъдат изложени за по-дълго време на двете табла на катедра „Екология и
ООС“ в Биологическият факултет.

Въпрос: Авторите ще получат ли отпечатъци от техните доклади след
конференцията?



Отговор: Отпечатъци от отделните доклади не се предоставят, но всеки представящ автор
ще получи пълният сборник от конференцията.

Въпрос: Научните доклади, отпечатани в сп. “Ecologia Balkanica” или други научни
списания ще бъдат ли отпечатани и в сборника от конференцията?
Отговор: Не. Научните доклади ще бъдат отразени само с резюмета в сборника от
конференцията. Пълният текст на статиите, оформен според изискванията на списанията и
след рецензиране могат да бъде публикувани в един от следващите им броеве.

Въпрос: Възможно ли е приети за участие в конференцията доклади да не бъдат
включени в сборника или сп. “Ecologia Balkanica”?
Отговор: Да, възможно е. Това важи в по-голяма сила за “Ecologia Balkanica” и другите
научни, реферирани списания. Ако рецензентите преценят, че въпросният доклад не съдържа
необходимата научна стойност или не отговаря на изискванията на списанието или поради
други обективни причини, той няма да бъде публикуван. Авторите на такива доклади и статии
ще бъдат своевременно уведомени.

Въпрос: Възможно ли е да не бъда допуснат за участие в
конференцията/фотоизложбата въпреки че съм изпратил заявка за участие?
Отговор: Организационният комитет на конференцията си запазва правото да откаже
участие на всеки от конференцията или фотоизложбата по обективни причини, които ще
бъдат изяснени на въпросният участник.

Въпрос: Може ли все пак да участвам в конференцията, ако не спазя някой от
предварително обявените срокове?
Отговор: Не. Заявления подадени след посочените срокове, няма да бъдат разглеждани.

Въпрос: Може ли да участвам в конференцията, но да не публикувам доклада си?
Отговор: Не е желателно. Никой не може да ви задължи да публикувате труда си, но в
сборника от конференцията ще се публикува най-малкото резюмето на доклада ви.

От организационният комитет


