РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Обява
за набиране на статии за специализираното издание
„Енергийна дипломация“ на Дипломатическия институт
Дипломатическият институт към министъра на външните работи планира издаването на
сборник от статии на тема: “Енергетика и климат в контекста на енергийната
политика на ЕС“ (Energy and Climate in the context of the EU energy policy). Статиите
могат да обхващат развитие по проблематиката на национално, регионално и глобално
ниво. Отношенията на ЕС в енергийната сфера с трети страни също попадат в рамките на
зададената тема, като за предпочитане е фокусът да бъде върху държавите от
Енергийната общност.
Изследователи по темата, които желаят тяхна научна публикация да бъде поместена в
предстоящото издание, следва да изпратят кратка анотация на избраната тема, която да
съдържа: очертаване на проблематиката, тезите на автора, използвана методика,
изводи и ключови думи. Текстът следва да бъде изпратен на английски език и
форматиран по следния начин:
-

формат на файла – docx

-

свободни от текст ивици (Margins) – 2,5;

-

вид на шрифта – Times New Roman;

-

размер на шрифта – 12;

-

междуредие – 1;

-

обем на текста – около 500 думи;

-

във файла следва да бъдат написани трите имена на автора и настоящото му
занимание;

Материалите следва да бъдат изпратени до 06.12.2019 г. на следните ел. пощи:
slavtcho.neykov@emi-bg.com; dimitar.n.ivanov@mfa.bg; След селектиране на отделните
анотации, авторите ще бъдат уведомени относно следващите стъпки на процеса по
публикуване – по-нататъшни изисквания, срокове, графично оформление и т.н.
Статиите трябва да бъдат в обем от 8 до 15 стандартни печатни страници.
При допълнителни въпроси, моля обръщайте се към г-н Димитър Иванов, младши
експерт в отдел „Обучителни, изследователски и проектни дейности“ на
Дипломатическия институт - dimitar.n.ivanov@mfa.bg; телефон: 02/ 948 3042; мобилен:
0896 871 887.
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