ИЗИСКВАНИЯ
за оформяне на научните съобщения
на пролетните конференции на СМБ
1.

До участие в научната програма ще бъдат допускани само оригинални непубликувани резултати в
областта на математиката и информатиката, техните приложения, методите на преподаване и история на математиката. Изложението трябва да бъде сбито, но ясно и точно и да не оставя съмнение за
верността на доказателствата. Да бъдат разграничени и изяснени приносът на автора (авторите) и
връзката с други изследвания в областта. Един автор може да представи само една самостоятелна
работа.
2. Общият обем на съобщението не трябва да надвишава шест страници, формат на наборното поле
135/194. Текстът трябва да бъде набран на компютър и отпечатан в два екземпляра на едната страна
на листа. Заедно с разпечатката авторът представя задължително и дискета с текста във формат
LaTex или Word RTF формат (дискетата ще бъде върната).
3. Текстовете на съобщенията и докладите трябва да бъдат на български или английски език. За секции
А и Б английският език е задължителен.
4. Научното съобщение трябва да бъде оформено по следния образец:
• заглавие (което не съдържа формули и специални символи);
• трите пълни имена на всеки от авторите;
• резюме, не по-дълго от 15 реда, без формули;
• основен текст;
• литература;
• адреси на авторите (на основния език на статията) и e-mail.
За секции А и Б: 2000 Math.Subj.Classification codes, както и Keywords.
5. Допълнително (на отделен лист) авторите трябва да представят:
• заглавието;
• трите пълни имена на всеки от авторите;
• резюме.
Забележка: Ако основният текст е на български език, то частите от т.5 трябва да бъдат на английски
език. Ако основният текст е на английски език, те трябва да бъдат на български език.
Авторите трябва да приложат на отделен лист и пълните си пощенски адреси, телефони за връзка и
e-mail адрес.
6. Всички математически знаци и други специални символи да бъдат написани ясно и четливо и да не
се допуска двусмислие при разчитането. Само формулите, които се цитират в текста, да се номерират
отляво.
7. Чертежите и другите илюстрации е желателно да бъдат вътре в текста и да бъдат черно-бели. За илюстрациите, за които това е невъзможно, да бъде посочено мястото им в текста, а самите те да бъдат
представени на отделен лист, в подходящ размер и с достатъчно контрастно изображение. Авторите
могат да представят чертежите и във вид на файлове в CDR, WMF, BMP, EPS, PS, JPG или PCX графични формати.
8. Списъкът на литературата трябва да съдържа само заглавия, които се цитират в текста, като номерата
им се заграждат в квадратни скоби.
За цитирана статия се указва: автор(и) - инициали и фамилия, заглавие, име на изданието, в което е
публикувана статията, номер на тома (с арабски цифри), календарната година (в скоби), номер на
първата и последната страница на статията. За цитирана книга се указва: автор(и) - инициали и фамилия, заглавие, град, издателство, година на издаване. Допълнителна информация за оформяне на
статиите може да намерите на сайта на СМБ: www.math.bas.bg/smb
Ръкописи, които не отговарят на горните изисквания,
няма да
бъдат разглеждани от Програмния комитет.
Пощенски адрес:
1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 8
Съюз на математиците в България
(за Тридесет и осма пролетна конференция)
тел. 873 80 76; 979 2883; факс/тел. 872 11 89
e:mail: smb@math.bas.bg

