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УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА
ДОКЛАДИТЕ
Представените за публикуване материали
трябва да бъдат авторски и да не са публикувани
до момента.
За оформянето на доклада може да се използва показаният макетен файл на сайта на катедрата http://aict.uft-plovdiv.bg или да отговаря на
следните изисквания:
Шрифт - Times New Roman; Paper Size - A4;
Page Setup - Top: 25mm, Bottom: 20mm; Left:
18mm, Right: 18mm; Mеждуредово разстояние Single; First Line, By: 0.5cm;
Заглавие на български език - Font Size 14
(всички с главни букви), центрирано, Bold;
Имена на автора (авторите) изписана изцяло,
Font Size 12, Bold;
Организация (месторабота) на автора
(авторите) – Font Size 12, Italic, центрирано;
Същите данни: заглавие, имена и организация,
при същите изисквания, се записват под горния
текст и на английски език.
Резюме до 10 реда само на английски език и в
едноколонен формат: Times New Roman 10pt,
Italic. First line 0,5cm, Line Spacing Single, Alignment Justified. Един празен ред.
Ключови думи – Times New Roman 11pt.
Текстът на статията в две колони: Width 8,3cm,
Spacing 0,8cm като полето Equal column width е
отметнато. Заглавията на разделите - шрифт
Times New Roman 12pt Bold; Line Spacing Single, Alignment Justified, Spacing Before 12pt, After
3pt.
Текстът се оформя в параграфи, форматирани
по следния начин: шрифт Times New Roman
11pt; First line 0,5cm, Line Spacing Single, Alignment Justified. Преди и след параграфите не се
оставят допълнителни полета.
Докладите трябва да съдържат ясно отделени
части: Въведение; Материали и методи; Резултати и обсъждане; Заключение и Литература.
Фигурите да бъдат интегрирани с текста и да
имат номерация (с арабски цифри) и наименование - под тях, центрирано.

Размерите на фигурите да бъдат до 8,3cm или до
17,6cm на ширина. При вмъкването на фигурите в
една колона следва да се позиционират “In line with
text” като се използва Format Object | Layout |.
Таблиците да имат номерация (с арабски цифри),
подравнена в дясно и наименование - над тях – центрирано. Шрифтът в таблиците е Times New Roman
11pt. или по-дребен. След таблицата се оставя един
празен ред. Фигурите и таблиците, които са пошироки от една колона, могат да бъдат разположени
в едноколонен формат по целия размер А4.
Формулите и уравненията да имат номерация - с
арабски цифри в скоби подравнено в дясно от тях.
Цитираната в текста литература се означава с
арабски цифри, заградени в средни скоби. Цитираните източници се подреждат в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта на библиографските списания с Times New
Roman 10pt.
Неформатирани материали, съгласно посочените изисквания няма да бъдат приемани.
Работни езици - български, английски и руски.

ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Докладите в електронен вид се изпращат на Таня
Титова - координатор, Университет по хранителни
технологии, Технически факултет, катедра
“Автоматика, информационна и управляваща техника”,
бул. Марица 26,
4002 Пловдив, България, тел.
032/6037651 e_mail: t_titova@uft-plovdiv.bg
или aiut@uft-plovdiv.bg.

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИ
Научните доклади на конференцията ще бъдат публикувани в сборник трудове на 7-ма национална конференция по автоматизация (“40 години катедра
АИУТ”) и в сайтовете на университета и катедрата.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ
автори - 80 лв.
студенти и докторанти - 30 лв.
фирми - 160 лв.
Таксата включва материалите на конференцията (Програма, сборник “Научни трудове”, помощни материали, талони за кафе-паузите и официалната вечеря).
Таксата се заплащат по
Банковата сметка на УХТ:
УниКредит Булбанк, клон Пловдив
Банкова сметка: BG17UNCR75273154631900
SWIFT BIC: UNCRBGSF
УХТ за Научната конференция – 2013/АИУТ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА
Всеки автор може да участва с не повече
от 2 доклада самостоятелно или в съавторство;
Обем на докладите до 6 страници;
Докладите се публикуват след платена
такса ;
Спазване на всички посочени срокове.

ВАЖНИ СРОКОВЕ
15.06.2013г. – изпращане на заявки за участие
12.07.2013г. – потвърждаване за приемането
на докладите.
20.09.2013г. – изпращане на доклада за
публикуване и заплащане на
такса.
01.10.2013г. – краен срок за плащане на такса
и изпращане на доклада за
публикуване.

