XIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

“С М О Л Я Н – 2 0 1 2”
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ОРГАНИЗАЦИОНЕН

КОМИТЕТ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. д-р Славян Сапарев

НАУЧЕН СЕКРЕТАР:
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ЧЛЕНОВЕ:

Проф. дтн Ервин Фердинандов
Проф. д-р Иван Масларов
Проф. дтн Георги Мишев
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Гл. ас. д-р Славчо Божков

Организационният комитет Ви кани да участвате в XIV международна
научна конференция
“Смолян – 2012”
Конференцията ще се проведе на територията на Техническия колеж в
гр. Смолян

НАПРАВЛЕНИЯ:

Компютърни и комуникационни системи и технологии
Електроенергетика и електроника
Машиностроене и транспорт

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:
29 и 30 юни 2012 г.
30 юни 2012 г. - 11.00 ч
30 юни 2012 г. - 12.30 ч 13.30 ч
30 юни 2012 г.- 13.30 ч 18.30 ч
30 юни 2012 г. - 19.00 ч
01 юли 2012 г. - 10.00 ч

Пристигане, регистрация и настаняване на
участниците.
Официално откриване на Научна
конференция "СМОЛЯН - 2012".
Обедна почивка.
Заседания по секции.
Коктейл.
Заседания по секции.

(разходите ще се заплащат допълнително)

ПУБЛИКУВАНЕ
Докладите няма да се редактират граматически и всеки автор носи
отговорност за написаното. Всички научни доклади, отговарящи на
изискванията за оформлението им и допуснати за представяне, ще бъдат
отпечатани в пълен обем в сборник.
СРОКОВЕ

Крайният срок за изпращане на докладите на хартиен, магнитен носител
(CD) или E-mail: tk-smolian@dir.bg и заявка за участие на адреса за
кореспонденция е 20.06.2012 г.
На авторите на доклади със сериозни забележки от рецензентите или при
представянето и обсъждането ще бъде даден допълнителен едномесечен
срок след Научната сесия за корекция.

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ

Таксата за правоучастие за български участници е в размер
на 70 лв. и важи за два доклада. За всеки следващ доклад се заплаща
допълнително 15 лв. За чуждестранни участници е в размер 60 евро
и важи за два доклада, за всеки следващ 15 евро. Таксите за
правоучастие и за допълнително заявени сборници могат да се
приведат в SG“Експресбанк” Смолян IBAN BG08TTBB94003120017755, BIC - TTBBG22 за участие в XIV
международна научна конференция “Смолян – 2012” или да се
заплатят в касата на Техническия колеж – Смолян в деня на
регистрацията.
В таксата са включени: разходи по организацията на конференцията, 1 диск (пълен обем доклади), по
2 броя подвързани в обложка на конференцията авторски статии и коктейл.
Разходите по пребиваването на участниците (пътни, дневни, нощувки) не се поемат от
организаторите.

ЗАЯВКА
ЗА УЧАСТИЕ В XIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
“С М О Л Я Н - 2 0 1 2”
30 юни – 01 юли

Автори:
1. .........................................................................................................
Адрес за кореспонденция:
гр……………………………..............................................................
държава...............................................................................................
.............................................................................................................
пощ. код. ............................................................................................
2. ..........................................................................................................
Адрес за кореспонденция:
гр. …………………............................................................................
..............................................................................................................
държава..............................................................................................
пощ. код. ...........................................................................................
Научно направление на доклада:
.............................................................................................................
Заглавие:..........................................................................................
............................................................................................................
При изнасяне на доклада ще ползвам:
 мултимедиен проектор
 компютър

Нощувки в хотел:

29 юни 2012 г. - ............. бр. от тях ............. бр. жени
30 юни 2012 г. - ............. бр. от тях ............. бр. жени
01 юли 2012 г. - ............. бр. от тях ............. бр. жени
Да се изпрати на адреса за кореспонденция или E-mail .

ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:
Всеки автор има право да представи по два доклада, всеки от които
е в обем до 10 страници, включително и резюме. Докладите да са
подготвени за печат на версии на програмния продукт WORD. Представят
се на CD или E-mail: tk-smolian@dir.bg
и се отпечатват на листове с формат А5 от едната страна.
Полетата на всяка страница трябва да са: Top – 1.5 cm, Botton –
1.5cm, Left – 2.5 cm, Right – 1.5 cm.
На страниците не се чертае рамка. Номерират се с молив в долния
десен ъгъл.
Текстът трябва да е оформен по следния начин:
ЗАГЛАВИЕТО: Font: Times New Roman; Size: 10; Font Style: Bold;
Еffects: All Caps; Paragraph Alignment: Center.
ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ /пълно собствено, инициал на
бащиното и пълно фамилно име/ и наименованието на организацията, която
представляват, се изписват през един празен ред от заглавието с малки
букви. Научни степени и звания не се изписват. Font: Times New Roman; Size:
10; Font Style: Normal; Paragraph Alignment: Center.
АНОТАЦИЯТА И КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се
оформят така: анотация (ABSTRACT) в обем до 10 реда през един празен
ред; Font: Times New Roman; Size: 10; Font Style: Italic; Paragraph Alignment:
Justified; на следващия ред следват ключовите думи (KEY WORDS) - Font:
Times New Roman; Size: 10; Font Style: Italic; Paragraph Alignment: Justified.
ОСНОВEН ТЕКСТ: Font: Times New Roman; Size: 10; Font Style: Normal;
First Line: 1 cm; Paragraph Alignment: Justified.
ТАБЛИЦИТЕ, ГРАФИКИТЕ И ФИГУРИТЕ се вграждат софтуерно в
текста, независимо от вида на програмния продукт, с който са изработени.
Вмъкнатите чертежи трябва да представляват единен групиран обект,
който може да се мащабира. Текстът под тях се изписва така: Font: Times
New Roman; Size: 10; Font Style: Normal; Paragraph Alignment: Center.
ФОРМУЛИТЕ се създават с редактора на Word или се вграждат в текста
като обекти. Номерата на формулите се означават вляво от тях, в малки
скоби ( ).
ЛИТЕРАТУРАТА, посочена в края на доклада, се номерира с арабски цифри
и се изписва съгласно стандарта за библиографско описание, а цитираната
в текста се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ].

ПЕЧАТ - ЧЕРНО-БЯЛ.
Отделно само за диска - можете да изпратите и цветно копие.
При възникнали сериозни забележки по време на обсъждането на авторите
се дават допълнително 30 дни за корекция.
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
Технически колеж – Смолян
ул. “Дичо Петров” № 28
тел. 0301 / 6-33-27
E-mail: tk-smolian@dir.bg
http://www.tk-smolian.eu

