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Организатори 

• Югозападен Университет "Неофит Рилски" 
• Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „П. Хилендарски” 
• Русенски университет „Ангел Кънчев”  
• Фондация "Миню Балкански" 
• Фондация "Млада България" 
• Асоциация за развитие на образованието 

 
Първо съобщение и покана за участие 

 
Конференцията се провежда в чест на  проф. Сава Гроздев за неговата 60 годишнина. 

 
Конференцията ще има няколко сесии с различни направления от областта на обучението по 

математика. Официалните езици на конференцията са български и английски. 

Направления на конференцията 

•    Математика и дидактика 
•    Математика и технологии 
•    Математика и информатика 
•    Математика и природни науки 
•    Математика и изкуства 
•    История на математиката 
•    Математика и общество 
•    Математика и таланти 

Важно: Всички статии ще бъдат рецензирани 

Важни дати 

•   15  юни 2010  –  краен срок за предаване на статиите 
•   10  юли  2010  –  уведомяване на авторите 



Указания за подготвяне на статиите 

•  Обемът на сатията не трябва да надхвърля ШЕСТ СТРАНИЦИ, включително цитираната 
литература, таблиците и фигурите. При анкети се допуска приложение от до три страници.  
•  За Ваше улеснение сме изготвили файл-шаблон, отговарящ на изискванията по-долу 
(http://srem2010.fmi-plovdiv.org/ Default.aspx?id=8).  
•  Всяка страница трябва да е с размер А4 и да е оформена в 1 колона. Полетата са 4 см (ляво и 
дясно) и 5 см (горно и долно).  
•  Текстът е двустранно подравнен, освен в случаите, когато изрично се изисква друго.  
•  Шрифтът е Times New Roman с единична разредка.  
•  Празните редове трябва да са с формат Times New 11pt.  
•  Не номерирайте страниците.  
•  Всички статии трябва да се представят във файл за MS WORD for Windows (версия 2003 или 
2007).  
•  Статиите на български език трябва да включват превод на английски език на заглавието, 
имената на авторите, резюмето, както и имената на авторите, институциите, адресите и e-mail в 
края на статията.  
•  Заглавието е центрирано и с размер Times 14 pt. Изписва се с ГЛАВНИ БУКВИ в получер 
шрифт.  
•  Оставете 1 празен ред и посочете имената на авторите центрирани, Times 12 pt, получер 
шрифт.  
•  Оставете 3 свободни реда след имената на авторите и напишете думата РЕЗЮМЕ в Times 12 
pt, с ГЛАВНИ БУКВИ, получер шрифт, центрирано.  
•  Оставете 1 празен ред и въведете резюмето (максимум десет реда) в Times 11 pt, курсив.  
•  Оставете 1 празен ред и напишете Ключови думи: в Times 11 pt, получер шрифт. След това 
оставете шпация и избройте ключовите думи в статията, като използвате точка и запетая за 
разделител и точка за край на списъка.  
•  Литературни източници на езици, различни от английски, трябва да бъдат преведени на 
английски език, като в скоби се посочи езикът на оригинала, напр. (in Bulgarian) в края на всеки 
източник.  
•  Оставете три празни реда след Ключовите думи и започнете да въвеждате основния текст на 
статията в Times 11 pt, единична разредка.   
•  За подзаглавия на раздели или абзаци използвайте Times 12 pt, ГЛАВНИ БУКВИ, получер 
шрифт. Подзаглавията се отделят от текста с един празен ред.  
•  За уравнения използвайте същото типографско оформление както в текста.  
•  Фигурите и таблиците се мащабират така, че да не излизат в полетата. Символите и легендата 
са достатъчно големи, за да могат да се четат. Фигурите и таблиците се номерират по реда, по 
който се появяват в текста. Заглавията на таблиците се поставят над самите таблици, а 
заглавията на фигурите се поставят под самите фигури. Таблица n. и Фиг. n., където n е 
поредният номер, са в получер шрифт.  
•  Списъкът с ползваната литература се помества след последния абзац на основния текст и се 
отделя от него с 2 празни реда. Напишете думата ЛИТЕРАТУРА: в Times 12 pt, ГЛАВНИ 
БУКВИ, получер шрифт, оставете 1 празен ред и въведете списъка с използваната литература, 
оформен съгласно Ръководството по стил на оформление IMA (вж. Приложение А към този 
документ).  
•  Благодарности могат да се изразят след раздел ЛИТЕРАТУРА. Оставете един празен ред, 
въведете думата Благодарности: в Times 12 pt, получер шрифт, оставете шпация и въведете 
текста.  



•  След раздел ЛИТЕРАТУРА (или след Благодарности:, ако има такъв раздел) оставете два 
празни реда и за всеки автор посочете името и адреса на институцията, към която принадлежи, 
както и адреса на електронната поща в TIMES 10 pt.  

За подробности вижте Указания към авторите (http://srem2010.fmi-plovdiv.org/Default.aspx?id=3 
&ln=1). 

 

Организационен комитет 

Председател:       проф. Илия Гюдженов  
Зам. председател: доц. Борислав Юруков 

Членове: 
доц.  Ангел Ангелов 
доц.  Елена Каращранова 
доц.  Коста Гъров 
доц.  Маргарита Теодосиева 
доц.  Радост Василева 
гл. ас.  Ангел Голев 
гл. ас.  Иван Шотлеков 
 Ивайло Старибратов 
 Мая Виденова 

 

Програмен комитет 

Председател:         доц. Асен Рахнев 
Зам. председател: доц. Тони Чехларова 

Членове: 
проф.  Атанасиос Гагатсис   Кипърски университет 
проф.  Иван Ганчев     Югозападен университет 
проф.  Иван Мирчев      Югозападен университет 
проф.  Майкъл Ламбрю     Критски университет, Гърция 
проф.  Марга Георгиева     Великотърновски университет 
проф.  Николай Розов     Чл. кор. на РАО, МГУ „М.В.Ломоносов", Москва 
проф.  Татяна Сергеева     Академия за социално управление, Москва 
доц.  Ангел Ангелов     Софийски университет 
доц.  Антон Илиев     Пловдивски университет 
доц.  Дарина Гълъбова     Великотърновски университет 
доц.  Емилия Великова     Русенски университет 
доц.  Иван Иванов     Шуменски университет 
доц.  Йордан Николов     Шуменски университет 
доц.  Коста Гъров     Пловдивски университет  
доц.  Светослав Билчев     Русенски университет 
доц.  Христо Крушков     Пловдивски университет 
д-р  Грегори Макридес     Президент на кипърското математическо общество 



Конференцията ще се проведе в базата на Югозападен университет “Неофит Рилски” 
в Бачиново http://www.swu.bg/university-profile/bachinovo.aspx 
 

Информация за настаняване и участие ще бъде публикувана по-късно. 
 

За контакти 

Пишете на: srem2010@uni-plovdiv.bg 
За подробности: srem2010.fmi-plovdiv.org 

 

 


