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на статия за публикуване в
СПИСАНИЕ „ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО“
ЗАГЛАВИЕ НА СТАТИЯТА: РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ОТ МОНОГРАФИИ В

ИНЖЕНЕРНАТА ГЕОДЕЗИЯ
АВТОР(И): Чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев, БАН, ИКИТ

Поч. проф. д-р инж. Иво Милев, Берлин, Германия
КРИТЕРИЙ
1. Новост и оригиналност на приноса
2. Научно качество, задълбоченост и практично
въздействие
3. Качество и яснота на ръкописа
4. Информационно резюме (абстракт)
5. Качество и яснота на фигурите, таблиците и т.н.
6. Достатъчни експериментални детайли
7. Качество на препратките и използване на съществуващи
данни
8. Ясни и точни изводи, посочени основни констатации и
изводи
9. Адекватни и подходящи препратки към свързана
публикации
10. Задоволително използване на английски/български език,
вкл. правописни, граматични и механични грешки
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Годност на ръкописа за публикуване:
Публикуване в представения вид
◯ Публикуване след незначителна преработка
◯ Публикуване след значителна преработка
◯ Предложение за отхвърляне на ръкописа
Решение на рецензента и препоръки към автора(ите)
(ако е необходимо, използвайте допълнителен лист):
Статията представя системата от монографии за Приложната геодезия – част 1. Инженерна геодезия, която
обобщава съвременните проблеми на строителството и архитектурата и ролята и мястото на инженерната геодезия при
тяхното реализиране. Актуалността на темата е продиктувана от това, че инженерната геодезия се явява неотменен и
важен елемент на комплексната дейност по изпълнение на строителството, архитектурата и устройството на териториите.
Първата част, озаглавена Общи данни добре описва проблема, който се разглежда. В изложението на статията е
разгледана същноста и структурата и обхвата на предложена системата от монографии. Представен е също и обобщен
преглед, анализ и оценка на литературата в областта.
Рецензента специално адмирира въвеждането на понятието „Система от монографии”, като счита, че аналогичен
подход може да бъде възприет и при разглеждането и на други интердисциплинарни и мултидисциплинарни тематики и
проблеми в областта на строителството и архитекурата. Оригинален, но същевременно много полезен, както за нуждите на
системата от монографии, така и на други подобни трудове е и подхода, включващ: еднотипно структуриране на отделните
раздели; интердисциплинарно съвместно представяне на съвременното състояние на отделните обекти, нормативната база
и вида, обема, същността и специфичността на работите; номериране на съдържанието, фигурите, таблиците, цитирания;
въвеждане на нормативната база за всички обекти; привеждане на голям брой конкретни примери от практиката;
разработването с многоцелево предназначение – наука, образование, приложение (практика) и др.
В заключение предлагам статията да бъде публикувана в Списание „Геодезия, картография,
земеустройство“.
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