Приложение № 1
ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ
Докладите и научните съобщения ще бъдат издадени в сборник. Те следва да бъдат
представени на магнитен и хартиен носител.
Отговорност за съдържанието носят авторите.
Регламент за участие в сборника:
Материалите за публикуване трябва да бъдат на един от следните езици: български,
английски, руски, немски или френски. Пълният текст на разработките не трябва да надвишава
20 страници (36 000 знака) – текст, научен апарат, илюстрации и анотоции, резюме на
английски език (до 500 знака).
Изисквания към разработките:
Текст на електронен носител (в Word), формат .doc, шрифт – Times New Roman, 12 pt,
интервал 1, отстъп 1.25, двустранно подравнен. Страниците не се номерират.
Бележките се разполагат след основния текст и се номерират с арабски цифри. Шрифт
– Times New Roman, 10 pt, интервал 1, двустранно подравнени. Цитиране – авторските имена в
инверсия и болдирани.
Пример: Въжарова, Ж. Славяни и прабългари по данни от некрополите VІ – ХІ век.
1973, с. 87
Ако авторите са повече от един – второто име без инверсия.
Пример: Гребенаров, А., В. Милачков
При изписване данни за периодика – годишнината на издаване, № на броя, годината на
издаване, страници на текста.
Пример: Наука, І, 1991, № 2, с. 5-7.
Илюстрациите (снимки, графики, карти) да бъдат предоставени на отделен файл на
същия или на отделен носител, във формат .jpg и резолюция не по-малко от 300 dpi. Върху тях
не трябва да има надписи, а само номера на образа и ориентацията им, ако има нужда.
Илюстрациите да бъдат придружени с анотация на български и английски език.
Приложенията - списък на използваните съкращения (първо кирилица) и списък на
информаторите (по азбучен ред) се прилагат след бележките.
Резюме и ключови думи - Шрифт – Times New Roman, 10 pt, интервал 1, двустранно
подравнени.
Изисквания за оформлението:
Преди основния текст задължително се изписва заглавието на материала на български
език, заглавието на английски език (главни букви, болдирани, центрирано), името на автора на
кирилица и на латиница на един и същи ред (малки букви, болдирани, центрирано). След това
последователно следват кратко резюме на английски език и ключови думи – на английски език.
След текста на материала се дават трите имена на автора, научно звание и степен,
месторабота.
Срок за предаване на материалите 01.12.2016 г.

Приложение № 2
ЗАЯВКА
ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ИМЕ:………………………………………………………………………………
ИНСТИТУЦИЯ:…………………………………..………………...……….….………………
……………………………………………....................................................
НАУЧНА СТЕПЕН:…………………………………………….......................….
ТЕМА:………………………………………………………………..……….…………………
……………………………………….........................................…………………..……………………
…………………………………………............……………..
НЕОБХОДИМОСТ ОТ МУЛТИМЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ:
ДА / НЕ
КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА (Адрес, телефон/GSM, е-mail): ...........................
..........…………………………………………………………………...…………………
................................................................………………………………………………….

Приложение № 3
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ХОТЕЛИ И КЪЩИ ЗА ГОСТИ В ОКОЛНОСТТА НА МУЗЕЯ











Хотел „Странноприемница”, кв. Етър - (066) 810580, +359887874802 – г-жа Теодора
Узунова, срок до 15.08.2016 г.
Соколски манастир - +359886 308 017
Даскалов хаус, м. Червена локва, кв. Водици - +359888844465
Семеен хотел „Корона”, кв. Етър (066) 804450, +359887641863
Семеен хотел „Тодорови”, кв. Етър - +359878744599
Къща за гости „Преслав” - +3598878427763
Вила „Водолей”, кв. Нова махала - +359887753864, +3598787553864
Къща за гости, м. Червена локва - +359889 283491 - Радослав Христов
Частна квартира: Ботьо Христов - +359895174606
Частна квартира: сем. Геневи (066) 800207, +359897046393

