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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА
ДОКЛАДИТЕ
1. Обем до 18000 знака (10 стандартни
страници);
2. Оформление на текста:
- заглавие - Times New Roman, Size 12,
Bold, All caps, Centered;
- име и фамилия на автора – Times New
Roman, Size 12, Centered;
- резюме на английски (до 600 знака);
- ключови думи на английски
- текст – Times New Roman, Size 12,
Regular, Justified, First Line 1, 2; прилагане на използваните нестандартни
шрифтове;
3. Бележки с автоматична номерация;
4. Автоматично форматиране на параграфи;
5. Примери в текста с Italic, подчертаване – с автоматична разрядка Character
spicing 2 pt;
6. Цитиране на източниците в текста –
(Якобсон 1985: 56; Nuckolls 1999: 230);
7. Примери за оформяне на библиографията:
Якобсон 1985: Р. Якобсон. Мозг и язык //
Р. Якобсон. Избранные работы.
Москва, 270–286.
Nuckolls 1999: J. B. Nuckolls. The Case for
Sound Symbolism // Annual
Review of Anthropology. Vol. 28,
225–252.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ
Работни езици: български, руски, английски

ВАЖНИ СРОКОВЕ


до 01. 06. 2012 г. – изпращане на
заявка за участие с резюме на
един от посочените езици в обем
до 900 знака (предвижда се публикуването на резюмето на страницата на Университета);



до 16. 06. 2012 г. – обратна връзка
за потвърждаване на приемането
на темата на посочен от кандидата имейл;



до 30. 10. 2012 г. – внасяне на таксата за правоучастие по банков
път:

Продължителност на докладите – 15
мин.
Допустимо е онлайн участието.
Такса за правоучастие – 30 лв., внасяна по банков път или при регистрацията.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Заявката за участие трябва да съдържа
следната информация:
- име, фамилия
- научна степен и длъжност
- месторабота
- тема на доклада
- резюме до 900 знака
- адрес за кореспонденция
- телефон, имейл
- желание за онлайн участие (да/не)
- желание за резервация на хотел от
организаторите (да/не)
НАСТАНЯВАНЕ
Разходите за пътуване и настаняване са за
сметка на участниците или изпращащите
институции.
При заявено желание – оказване на помощ при избор и резервация на хотел.
Информация при самостоятелно резервиране на хотел – http://velikotarnovo.net/dir/turizam/hoteli

Алианц Банк България – В. Търново
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG50BUIN70013152500016 –
в лева
Основание за превода: конференция „Актуални проблеми на балканистиката и славистиката”.
Необходимо е изпращането на сканирано копие на документа за превода на имейл olstb@uni-vt.bg.

