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Уважаеми колеги,
На 18-19 май 2017г., в почивна станция „Марица Изток“ на Старозагорски минерални
бани, ще се проведе Научна конференция с международно участие на Медицински колеж на
Тракийски университет за преподаватели, студенти, професионалисти по здравни грижи и
за всички специалисти с интерес в областта на гериатрията и геронтологията.

В конференцията ще участват водещи специалисти в областта на гериатрията и геронтологията на
национално и европейско ниво, преподаватели, студенти и професионалисти по здравни грижи от
страната и други европейски държави.

Научните разработки ще могат да бъдат представени като презентации или постери.
НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:
Гериатрични науки- гериатрия, геронтология и гериатрични грижи;
Обществено здраве и здравни грижи;
Превенция, рехабилитация и медико-лабораторни науки;
Социални дейности и други направления.
РАБОТНИ ЕЗИЦИ : български и английски
ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА:
 60 лв./30 € - конферентни материали, кафе пауза, обяд, тържествена вечеря и участие с един
доклад;
 20 лв./10 €- на всеки следващ доклад;
 40 лв./20 € - конферентни материали и право на участие с един доклад, обяд;
 10 лв./5 € - участие на студенти с един доклад, конферентни материали, обяд;
 20 лв./10 € - слушатели - конферентни материали, кафе пауза, обяд.
Таксата правоучастие включва и удостоверение по ЕКС за членовете на БАПЗГ
Таксите трябва да бъдат превеждани по банков път до 30 март 2017 г. по сметка на
Медицински колеж - Стара Загора :
УниКредит Булбанк - Стара Загора
IBAN: BG 67 UNCR 76303100117676 BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане: Участие в Юбилейна конференция на
Медицински колеж - Стара Загора. В платежния документ да бъде посочено име на водещия
автор.
Данни за фактура, включващи име на водещия автор, изпратете на: sophy_26@abv.bg
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Резюметата и програмата на конференцията ще бъдат публикувани в юбилейно списание.
Пълният текст на докладите и постерите ще бъде публикуван в специален сборник - диск с
ISBN, като за целта постерите трябва да бъдат представени в текстови вариант, съобразно
посочените изисквания.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:
30.03.2017 г. – краен срок за изпращане на заявките за участие, резюметата и такси за участие.
30.04.2017 г. - краен срок за изпращане на пълния текст на докладите.
УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗЮМЕТА:
Резюмето не трябва да надхвърля 250 думи общо, включително заглавие, имена на авторите и
институциите.
Текстът се представя на български и английски език, с шрифт Times New Roman, размер 12 pt.,
междуредие single-spaced.
Заглавието се изписва с главни букви и е подравнено на средата.
Авторите се посочват с името и фамилия, като името на представящия автор се подчертава.
Текстът може да съдържа цел, методи, резултати, изводи.
Резюмето е придружено с до 5 ключови думи.
Изпраща се като Microsoft Word документ, придружен от заявка за участие и копие на документа
за платена такса на адрес: mk.conference.2017@abv.bg.
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ПУБЛИКУВАНЕ НА ПЪЛЕН ТЕКСТ:

Максималният обем на доклада е 6 страници, вкл. фигури, таблици, диаграми и библиография.
Заглавието на доклада, научното звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота, резюмето
и ключовите думи за българските участници – задължително трябва да бъдат на български и
английски език. Докладите ще бъдат отпечатани на езика, на който са представени.
Последователност при оформяне на докладите:
- Заглавие на доклада;
- Име и фамилия на автора, месторабота на автора;
- Резюме / Abstract Ключови думи / Keywords;
- Изложение;
- Библиография.
При техническото оформяне на докладите е нужно да се спазват следните изисквания:
•
•
•
•

Полета на страниците: отляво – 2,5 см, отдясно – 2,5 см, отгоре – 2,5 см, отдолу – 2,5 см
Шрифт на текста на доклада: Times New Roman, 12 pt, normal; междуредие: 1
Заглавие на доклада: шрифт Times New Roman, 14 pt, bold, centered
Таблиците и фигурите да са центрирани на страницата, а заглавията им да са центрирани
спрямо самите таблици и фигури Под таблиците и фигурите да бъде посочен източникът им,
подравнен отляво, шрифт Times New Roman, 10 pt, normal.
• Страниците да не се номерират.

АДРЕС ЗА КОРЕНСПОНДЕНЦИЯ:
Стара Загора-6000,
ул. „Армейска“ № 9
Медицински колеж
Тел.: 042/600755
e-mail: mk.conference.2017@abv.bg
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