
Асоциация на реставраторите в България, 

Секция “Реставрация” при СБХ   
 
 
 
 
Скъпи колеги, 
 
Предстои публикуването на новия брой на съвместния бюлетин на АРБ и секция 
“Реставрация” при СБХ. Намерението ни е бюлетинът да е готов до края на март 2009.  
 
Каним всички колеги да предоставят материали за публикуване. Те могат да обхващат 
както вече реализирани реставрационни проекти, така и начални проучвания, научни 
изследвания, представяне на специфични реставрационни проблеми и технологични 
особености на произведения. Може също да бъде публикувано представяне на 
интересна книга, независимо дали е издадена  у нас или в чужбина. Каним колегите да 
представят също актуална информация за интересни събития.  
 
За  успешната подготовка на броя в планираните срокове е необходимо материалите да 
бъдат предоставени до 15 февруари 2009. Надяваме се на активно участие на колегите. 
 
Няма строги ограничения за обем на материалите, но авторите трябва да имат предвид 
спецификата на изданието. 
 
Текстът трябва да бъде на Word, версия за Windows XP, неформатиран. Шрифт Times 
New Roman, размер на шрифта 12 пункта. Страниците да не бъдат номерирани. 
Илюстрациите да не бъдат вмъквани в текста, а представени като отделни файлове в 
JPEG формат със съответната номерация. В текста може да се вмъкват само номерата, 
напр. (фиг. 11). В края на текста трябва да бъде приложен списък на илюстрациите с 
коментарите към тях. Цитираната литература трябва да бъде описана съгласно 
установените стандарти. Авторите трябва да се придържат към възприетата 
професионална терминология и специфичен език, без да използват жаргонно-разговорна 
форма на представяне на информацията. 
 
Ако авторът има възможност, може да преведе текста на английски. Текстовете, 
представени само на български, ще бъдат превеждани от колегите, участващи в 
подготовката на броя.  
 
Заявки за публикации и допълнителна информация: 
Елица Цветкова- elicatzvetkova@yahoo.co.uk , тел. 0889 075 264; 
Борислава Начева- borislava_bn@yahoo.com , тел. 0898 677 430; 
Никифор Харалампиев- forio@abv.bg , тел. 0888 933 845; 
Иван Ванев- ivangel@abv.bg , тел. 0895 453 103; 
Стефан Белишки- stefan_belishki@yahoo.com , тел. 0887 266 891. 
 
 

mailto:elicatzvetkova@yahoo.co.uk
mailto:borislava_bn@yahoo.com
mailto:forio@abv.bg
mailto:ivangel@abv.bg
mailto:stefan_belishki@yahoo.com

