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Заглавие (Time New Roman - TNR 14 pt Bold)
Title (Time New Roman - TNR 14 pt Bold)
Първи А. Автор1, Втори Б. Автор2, Трети В. Автор3, ... (TNR 12 pt Bold)
1 Име на организацията, Град, Държава, E-mail: (TNR 10 pt)
2 Име на организацията, Град, Държава, E-mail: (TNR 10 pt)
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First A. Author1, Second B. Author2, Third C. Author3, ... (TNR 12 pt Bold)
1 Name of the organization, City, Country, E-mail: (TNR 10 pt)
2 Name of the organization, City, Country, E-mail: (TNR 10 pt)
3 Name of the organization, City, Country, E-mail: (TNR 10 pt)
Summary: Limit length to 8 lines or less of text, Times New Roman 10 points normal, justified.
Keywords: keyword 1, keyword 2, keyword 3, keyword 4, keyword 5 (max. 5 TNR 10 pt)

1. Увод (Заглавие на отделните части от доклада Times New Roman 12 pt Bold)
Това са указания за подготовка на докладите за Студентска научна сесия „Младеж, наука,
съвременност”.

2. Технически изисквания
Докладите да са написани на български език (Times New Roman – TNR 12 pt normal).
Препоръчва се използването на текстов редактор MS Word версия 2003 или по-висока.
Обемът на доклада не трябва да превишава 7 (седем) страници .
Докладите трябва да са изпратени не по-късно от 25 ноември 2018 г.
На e-mail: session2018.vfu@abv.bg
2.1. Формат
Препоръчва се страниците да са форматирани на стандарт A4 (297x210 mm2) с отстояния (margins)от
25мм от всяка страна.
2.2. Таблици
Всяка таблица е номерирана и озаглавена с шрифт Times New Roman 12 pt, във следният вид:
Колона 1
Ред 1
Ред 2
Ред 3

Таблица 1: Заглавие на таблицата
Колона 2
Колона 3
Ред 1
Ред 1
Ред 2
Ред 2
Ред 3
Ред 3
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2.3. Фигури
Фигурите трябва да са номерирани. Заглавието на фигурата трябва да е с шрифт Times New Roman 12 pt,
под фигурата, центрирано във следният вид:

Фигура 1: Заглавие на фигурата
2.4. Формули
Формулите са подравнени от ляво (left justified) 5 мм с номер на формулата от дясно Times New Roman
12 pt курсив (Italic).

Ra = 0,65⋅ R0,9
max

(1)

Материали предадени след крайният срок няма да бъдат включени за отпечатване в сборника към
конференцията.

Цитати
Цитирането и съставянето на списък с използваната литература се извършва само на латиница според
Харвардската система за рефериране.

Изисквания за библиографско цитиране според Харвардската система:

Цитиране в списъка с използвана литература
1.

Цитиране в текста

1. Book with one author / Книга с един автор
Автор, инициали. (Година на издаване). Заглавие:
Подзаглавие (ако има такова). Местоиздаване: Издател.
Hale, P. (2009). Teamwork that works. Auckland: Freewheel Press.
Атанасова, А. (2015). Състояние на управленското счетоводство
в България: резултати от емпирично изследване. Варна: Стено.
Note: The first letter of the first word of the main title, subtitle and all proper nouns
have capital letters.
2. Book with two or more authors / Книга с двама или повече автори
Автори, инициали. (Година на издаване). Заглавие:
Подзаглавие (ако има такова). Местоиздаване: Издател.
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"The crux of a team is its
leader" (Hale, 2009, p. 45).

Referencing is accepted as the
key to academic success (Mill,
Chan & Tamahere, 2007).

Mill, H., Chan, L., & Tamahere, M. (2007). Skills for success. London:
Pearson Education.
Коцев, Н., Коцев, Е. & Рускова, С. (2013). Основи на управлението.
Русе: Авангард принт.
3. Print book or report by a corporate author / Публикация от колективен
автор
Ministry of Foreign Affairs and Trade. (2011). Converting potential
into
prosperity: New Zealand's commitment to the Pacific.
Ellington, N.Z.: Author.
Note: When the author and the publisher are the same, use Author in the publisher
field.

New Zealand's role in the
Pacific is changing rapidly
(Ministry of Foreign Affairs and
Trade, 2011).

4. Chapter in edited book / Глава от редактирана книга
Brookes, W. (2008). New Zealand leaders. In J. Wilson (Ed.), Making a
difference to New Zealand (pp. 236-243). Auckland: Pedal Press.

“Today's business students are
tomorrow's leaders” (Brookes,
2008, p. 240).

5. Electronic book - from library database. / Електронна книга
Parker, G. M. (2008). Team players and team work: New strategies for
developing successful collaboration (2nd ed.). Retrieved from EBSCO eBook
Collection database.
Note: Rather than entering the Location: Publisher details a statement is added to
indicate the database you accessed the e-book from.

The essence of teamwork is
communication (Parker, 2008).

6. Web page / Уебстраница
Statistics New Zealand. (2009). New Zealand in profile 2009. Retrieved
from
http://stats.govt.nz
Note: Key fields to include with a web page are author (often an organisation), date
(where available - otherwise put n.d.), title and URL.

(Statistics New Zealand,
2009).

7. Journal article - academic scholarly (print version) / Статия от научно
списание (печатна версия)
Автор(и), инициали. (Година на издаване). Заглавие: Подзаглавие (ако
има такова).
Източник, том/годишнина
(бр.), страници.
King, J. (2005). Conflict in teams. Journal of Management Studies,
40(3), 26-28.
Ненков, В. (2010). Няколко свойства на Фойербаховата
конфигурация. Математика и информатика, 35(5 ), 42–61.

King claims that conflict in
teams is inevitable (2005).

Петров, П. & Иванов, И. (2012). Методи за преподаване на чужд
език. Чуждоезиково обучение, 38(1),10-21.
8. Journal article - academic scholarly (internet only - no print version) /
Статия от научно списание (онлайн версия)
Hsing, Y., Baraya, A., & Budden, M. (2005). Macroeconomic policies and economic
growth: The case of Costa Rica. Journal of Applied Business Research, 21(2), 105–
112. Retrieved from http://www.cluteinstitute.com/journals/JABR.html

(Hsing, Baraya & Budden,
2005).

9. Magazine article - popular/general interest ( in print) / Статия от
списание (печатна версия)
Wane, J. (2012, February). Band of brothers. North & South, 311, 56- 64.

(Wane, 2012).

10. Magazine article - popular/general interest (from database) / Статия от
списание (онлайн)
Wane, J. (2012, February). Band of brothers. North & South, 311, 56-64. Retrieved
from Australia/New Zealand Reference Centre database.

(Wane, 2012).

11. Newspaper article (from website) / Статия от вестник (уебсайт)
Hembry, O. (2008, June 25). Fonterra boosts Aussie presence. The New Zealand
Herald. Retrieved from www.nzherald.co.nz

Fonterra will be the third
largest player in the yoghurt
and dairy dessert business in

3

Australia (Hembry, 2008).
12. Newspaper article (from database) ) / Статия от вестник (база данни)
Donovan, B. (2008, August 7). New childcare laws threaten gym creches. New
Zealand Herald, p. A03. Retrieved from Newztext Plus database.

(Donovan, 2008).

13. Newspaper article (print version) ) / Статия от вестник (печатна
версия)
Cumming, G. (2004, April 5). Investment and risk. The New Zealand Herald, p. B5.
Note: Include p. or pp. before the page number. This is used for newspapers only,
not magazines or journals. p. = one page, pp. more than one page.
If page numbers are discontinuous, separate page numbers with a comma, eg, pp.
A1, A4-5.

(Cumming, 2004).

14. Course handouts or lecture slides / Слайдове с лекции и материали от
обучителен курс
Plester, B. (2011). Lecture 3: MGMT 211, Semester 2 [PowerPoint slides]. Auckland,
New Zealand: University of Auckland

(Plester, 2011).

15. Conference paper / Доклад от конференция от сайт
Smithson, D. (2011, November). Invisibility in organisations: The role of extraversion
and introversion. Paper presented at the Australian Conference for Research in
Organisations, Sydney. Retrieved from
http://www.rmit.edu.au/2011/conf/smithson.txt
Note: A capital letter is used for all key words in the conference name. Give the
month of the conference if the paper has not been formally published.
Conference paper - in published proceedings / Доклад от конференция в
отпечатан сборник
To cite published proceedings from a book, use the same format as for a book or
book chapter.

(Smithson, 2011).

16. При повече от едно цитиране на източници от един и същи автор [или „Berndt (1981a) makes similar
същата група автори, изброени в една и съща последователност],
claims…”
публикувани в една година, в списъка се подреждат по азбучен ред
според заглавието на книгата, статията или главата. До годината се
задава малка буква:
Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial
intentions and behaviorbetween friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions
andbehavior. ChildDevelopment, 52, 536-643.

Организаторите не предвиждат допълнително редактиране, но си запазват
правото да не публикуват докладите, презентациите, които са извън темата
и не отговарят на посочените изисквания и научните стандарти.
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