СЪЮЗ ПО АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
„ДЖОН АТАНАСОВ”

Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’2016
4 -5 октомври 2016 г. София, България
ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ И ПОКАНА ЗА ДОКЛАДИ
УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Докладът (на български или английски език)
трябва да бъде подготвен на MSWord за
пряко репродуциране до четири стандартни
страници (210х297 мм), шрифт Times New
Romans, страници с полета 2 см, с
изключение на горното поле на първа
страница, което е 4 см.
Глава: подравнена вляво с отстъп 1,5 см от
лявата рамка, ограничаващамосновния текст
на доклада.
Заглавие: с главни букви с удебелен шрифт
12 пункта. Ако докладът е на български език,
заглавието се изписва и на английски език
под българския текст. След един празен ред
се разполагат имената на авторите с
инициали и фамилни имена с удебелен
шрифт 10 пункта. След един празен ред се
дава адресът за кореспонденция с наклонен
шрифт 10 пункта.
Резюме: . След два празни реда се разполага
кратко резюме на английски език (до 100
думи) с удебелен шрифт 12 пункта с шрифт 8
пункта.
Ключеви думи: след още един празен ред

се изброяват до 5-6 ключеви думи на
английски език с шрифт 8 пункта.
Текст на доклада: оформя се в две нолони с
разстояние 1 см между тях, с шрифт 9 пункта.
Всеки параграф започва без отстъп и се
отделя с един празен ред спрямо предходния
параграф. Заглавията на разделите се
центроват в рамките на колоната и са с
главни букви. Заглавията на подразделите се
отпечатват с наклонен шрифт, без да се
разполагат на отделен ред.
Графики, фигури и таблици: Поставят се в
текста във вид, удобен за преснимане.
Литературни източници: изброяват се
накрая според изискванията на списания
“Автоматика и Информатика” и “Information
Technologies and Control”.
Образец на доклад може да бъде намерен на
адрес www.sai.bg
Изпращане на докладите: Докладите в
електронен вид се изпращат на координатора
на конференцията Станислав Пенчев,
Русенски университет „А. Кънчев”, тел. +359
82 888 379, на e-mail msp@uni-ruse.bg

ТРУДОВЕ
Трудовете се рецензират от двама членове на
Международния
програмен
комитет.
Приетите след рецензиране доклади се
включват в CD сборник, който се издава
предварително
и
се
получава
от
докладчиците и участниците (при заплатена
такса за правоучастие) в конференцията при
регистрацията. Сборникът трудове ще бъде

отпечатан и на хартиен носител и може да
бъде поръчан до 30.08.2016 на e-mail
sai.bg.office@gmail.com, или закупен по
време на конференцията По преценка на
програмния комитет най-добрите изнесени
доклади ще бъдат отпечатани като статии в
списание „Автоматика и информатика”

Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА’2016
Международен програмен комитет
Почетни председатели: aкад. В. Сгурев, акад.
К. Боянов, акад. М. Хаджийски
Председател: Е. Николов
Заместник председател: К. Стоилова
Заместник председател за индустрията: В.
Андреев

Национален организационен комитет
Председател: М. Младенов
Заместник председатели: Л. Дуковска, А.
Танева
Координатор: С. Пенчев
Секретар: Е. Димитрова

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Пленарна сесия
Поканени симпозиуми и сесии
Научни сесии
Младежка школа

Дискусия
Фирмени семинари, презентации
и изложби

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
 Информационни технологии
 Компютърни и комуникационни системи
и технологии
 Програмни системи и технологии
 Интернет и мрежови технологии
 Разпределени
паралелни
и
грид
изчисления и системи
 Мониторинг и управление на големи
системи
 Теория на автоматичното управление и на
САУ
 Системи
за
автоматизация
на
производството
 Автоматично управление на
технологични процеси

 Технически средства за автоматизация и
контрол
 Изкуствен интелект и интелигентни
системи
 Биоинформатика,
биоавтоматика
и
биотехнологии
 Роботика и мехатроника
 Системи
за
управление
на
електрозадвижвания
 Информационно общество
 Електронно обучение
 Обработка на сигнали и данни

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български, английски

ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ
 по банковата сметка на САИ
IBAN: BG81BPBI79421044117201
BIG: BPBIBGSF
Юробанк България АД-клон София окръг
Ул. Раковски 137, САИ
за Съюз по Автоматика и информатика
„Джон Атанасов”
 в брой в САИ

НАЙ-ВАЖНИ СРОКОВЕ
Представяне на докладите-15.06.2016
Отговор за приети доклади-15.07.2016
Представяне на докладите в окончателен вид
и плащане на таксата за участие-30.07.2016
Програма на конференцията-25.09.2016
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ (С ДДС)
Автори на доклади- 240 лв.
За членове на САИ- 60 лв.
Участници без доклади- 30 лв.
Сборник доклади на хартиен носител
-50 лв.

За информация и кореспонденция
Съюз по автоматика и информатика
„Джон Атанасов”,
1000 София, ул. “Раковски” 108; стая 412,
Тел./факс 029876169,
e-mail: sai.bg.office@gmail.com; www.sai.bg

