По повод 70 години од своето постоење,
Земјоделскиот институт организира

НАУЧЕН СОБИР:
ПРЕДИЗВИЦИ ВО СОВРЕМЕНОТО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО
11 ДЕКЕМВРИ, 2014 година
СКОПЈЕ

ПРВО СООПШТЕНИЕ
Ве повикуваме да земете учество на Собирот на некоја од следните теми:






Заштита на растенијата и безбедност на храна
Растително производство
Одржливо земјоделство
Заштита на животната средина и управување со природните ресурси
Рурален развој и агроекономика

ПОВАЖНИ ДАТУМИ






Поднесување на апстракти
Известување за прифаќање на апстрактите
Второ соопштение
Доставување на комплетни трудови

15 Септември 2014
01 Октомври 2014
15 Октомври 2014
11 Декември 2014

ОФИЦИЈАЛЕН ЈАЗИК
Официјални јазици на Научниот собир се Македонски и Англиски.
ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПСТРАКТИТЕ И ТРУДОВИТЕ
Доставените апстракти и трудови ќе бидат разгледани, рецензирани и одобрени од
Уредувачкиот одбор. Упатствата за пишување на трудовите ќе се објават со вториот повик и ќе
можат да се преземат на веб страната на Земјоделскиот Институт (www.zeminst.edu.mk/jubilеј70).
Позитивно оценетите трудови од научниот собир ќе бидат објавени во Јубилејниот зборник.
АПСТРАКТИ
Апстрактите треба да се подготват на англиски јазик и достават во согласност со инструкциите
за подготовка на апстракти.
НАСЛОВ: Arial Narrow, задебелено, големина на фонт 12, со големи букви, централно
поставено. Насловот треба да биде максимум во 2 реда.
АВТОР(И): Фонт Arial Narrow, големина на фонт 12, централно поставено. Прво се наведува
името на авторот, а потоа презимето со големи букви. Авторот за коресподенција треба да биде
обележан со ѕвезда.

ИНСТИТУЦИЈА и КОНТАКТИ: Фонт Arial Narrow, големина на фонт 12, централно поставено.
ТЕКСТ ЗА АПСТРАКТОТ: Фонт Arial Narrow, големина на фонт 12, двострано порамнување, со
проред 1 ред. Должината на апстрактот не смее да надмине повеќе од 250 зборови.
КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Фонт Arial Narrow, големина на фонт 12, лево порамнување, најмногу 5
клучни зборови.
АПСТРАКТОТ за учество на научниот собир треба да биде доставен на е-маил адреса:
jubilee70@zeminst.edu.mk.
Краен рок за доставување на апстрактите: 15 Септември 2014.
ПРИЈАВУВАЊЕ И КОТИЗАЦИЈА
Пријавувањето за учество се прави со пополнување на ФОРМУЛАР за учество или преку
доставување на апстракт на англиски јазик. ФОРМУЛАР за учество на Научниот собир може да
се преземе од веб страницата на Земјоделскиот Институт (www.zeminst.edu.mk/jubilee70).
Истиот треба да биде пополнет и доставен на е-маил адресa: jubilee70@zeminst.edu.mk.
Секој потенцијален учесник кој ќе го пополни и достави формуларот ќе добие детални
информации за уплата на котизацијата.
Котизација
Регуларно
Втор учесник

Пред
30 октомври 2014
30 евра
10 евра

После
30 октомври 2014
40 евра
20 евра

Со уплатата на котизацијата се стекнува право за учество на Научниот собир, книга на
апстракти, кафе паузи и комплетен материјал за научниот собир.
За да бидат трудовите испечатени во Јубилејниот зборник, барем еден од авторите треба да
плати котизација. Котизацијата е задолжителна за учесниците на научниот собир.
Уплатата на котизацијата може да се изврши и на почеток на конференцијата.
Плаќањето на котизацијата може да се направи на:
Корисник: Земјоделскиот Институт – Скопје, 1000 Скопје, Република Македонија
Банка депонент: НБРМ
Жиро сметка: 160010859178816
ЕДБ МК: 4043009100062
За сите понатамошни и дополнителни информации, Ве молиме контактирајте го секретаријатот
на Земјоделскиот Институт – Скопје на:
Е-mail адресa: jubilee70@zeminst.edu.mk
Телефон: +389 (0)2 3230910 лок. 203 или 213 или 214 Факс: +389 (0)2 3114283
Web site: www.zeminst.edu.mk
Адреса: „16та Македонска Бригада“ бр.3А, 1000 Скопје, Р.Македонија

