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В случай, че авторите са от една и съща организация не се поставят индекси над имената.
Името на организацията се изписва еднократно под имената на авторите, и след нeго
имейлите на авторите в поредността, в която са подредени
РЕЗЮМЕ (Times New Roman 10pt, Bold, главни букви)
Резюмето трябва да бъде представено на български и английски език и обемът му не трябва да
надхвърля 600 символа, включително разстоянието между думите. Резюмето трябва да бъде със следната
структура:
Заглавие – Times New Roman 14pt, Bold, Center, главни букви;
Автори (без научни титли и звания) – Times New Roman 12pt, Center. На нов ред се посочва името
на организацията към която работи автора и e-mail за контакт;
Текст на резюмето – обемът му не трябва да надхвърля 600 символа, включително разстоянието
между думите. Не се допуска резюмето да съдържа, графики, фигури, таблици, формули и цитиране под
черта. Размер на страницата А4, отстъп от четирите страни 2,5 cm. Отстъп на нов абзац 0,8 cm. Резюмето
трябва да бъде представено в електронен вид и записано във формат *.doc на компютърна програма
Microsoft® Office Word®. Името на файла трябва да e изписано на латиница и да е със следната структура:
Инициал на първото име_Фамилия_Abstract_годината.doc (пример: P_Petrov_Abstract_2020.doc).
Резюмето се изпраща по електронната поща на адрес: inno_conference@ltu.bg. Краен срок за представяне
на резюмето – 15.02.2020 г.
Ключови думи: Times New Roman 10pt Bold, общият им брой не трябва да е повече от шест,
разделени със запетаи.

Под резюмето на български език се представя и превод на резюмето на
английски език, при спазване на същите изисквания и структура.

Предварително Ви благодарим, за спазването на посочените
изисквания!

