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ЦЕЛ

„ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И Е-ЛИДЕРСТВО”

Все повече Изкуственият интелект и Е-лидерството се превръщат в езика на иновациите и интелигентните технологии в съвременното индустриално общество.
Организаторът, „Тех парк Оптела“ има за цел чрез Конференцията да събере заедно специалисти,
учени, преподаватели и докторанти за участие с доклади, за контакти и дискусии, както и всички,
които желаят да научат повече за развитието на изкуствения интелект и принципите на е-лидерството. Каним учените и изследователите от различните научни области да представят и обсъдят своите
нови идеи, резултати от научни изследвания, приложения и опит във всички аспекти на съвременните методологии и интелигентен инструментариум.
Надяваме се, че Международната научна конференция Artificial Intelligence and E-Leadership „AIEL
2019” ще даде възможност за откриване на нови приятели и идеи и ще бъде място за среща и дискусии на учени от различни научни направления, завладяни от общите идеи на познанието и творчеството.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
1. ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (Artificial Intelligence)
2. Е-ЛИДЕРСТВО (Е-Leadership)
ОРГАНИЗАТОР
„Тех парк Оптела“ АД със съдействието на:
ИТ Хъб „Махатма Ганди“ - www.it-hub.tech
и Институт по информатика и иновативни
технологии (ИИИТ) - www.iiit.bg
Място: „Тех парк Оптела“ АД; Пловдив-4023,
ул. „Вълко Шопов“ № 14, р-н Тракия
Вход и паркинг - безплатен

ВАЖНИ ДАТИ
1. Заявка за участие с научни
доклади и съобщения.

15.09.2019 г.

2. Заявки за участие с фирмено
представяне, изложба, рекламни материали, бизнес съобщения и др.

15.09.2019 г.

3. Представяне на докладите.*

01.10.2019 г.

4. Заявки за коктейла.

01.10.2019 г.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български и английски език

Трудовете на Конференцията ще са с научно рецензиране. Всички одобрени от Програмния комитет и представени на конференцията доклади, независимо от езика, на който са написани ще
бъдат отпечатани в Journal of Informatics and Innovative Technologies – ISSN 2682-9517 (print).

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
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За контакти и информация:
В. Йорданов - 0882 933 540
Д. Гишин - 0882 933 530
Д. Чергарова - 0882 933 487

УКАЗАНИЯ
За по-добра организация на конференцията, участниците са призовани да изпратят кратко резюме (абстракт)
на своите доклади на български и/или английски език (формат .doc или .docх от 200 до 350 думи, заглавие на
български и английски, до 10 ключови думи, имената на авторите с научните степени и звания на кирилица и
на латиница, месторабота, e-mail адрес) - до 15.09.2019 г.
Авторите на тези материали ще бъдат информирани до 25.09.2019 г.
Крайният срок за подаване на окончателните доклади е 1.10.2019 г.

* Участниците в Конференцията са освободени от такси

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Докладът /на български или английски език/ трябва да бъде отпечатан и подготвен за пряко репродуциране
до 6 /шест/ страници в две колони на лист А4 (210х297 mm) съгласно образец, който може да се получи на
Интернет адрес www.iiit.bg/template
Размерите на рамките за разполагане на главата на доклада и текста в две колони могат да се измерят направо от образеца. Отпечатването следва да се извърши с лазерен принтер с шрифт Times New Roman или
най-близък.
Заглавието е с главни букви удебелен шрифт 12 точки. Ако докладът е на български език, заглавието се изписва и в превод на английски под българския текст. През един ред се разполагат имената на авторите само с
инициали и фамилни имена с удебелен шрифт 10 точки. През един празен ред по-надолу се изброяват адреси
за кореспонденция с наклонен шрифт 10 точки. През два празни реда се разполага кратко резюме на английски език (50-100 думи) с шрифт 8 точки, а през един празен ред от него се изброяват до 5-6 ключови думи на
английски език също с шрифт 8 точки. Всички изброени елементи на главата на доклада са подравнени в ляво
с отстъп 1,5 см от лявата рамка, ограничаваща основния текст на доклада.
Текстът на доклада с шрифт 9 точки започва след последния ред на главата и се оформя в две колони с разстояние 1 см между тях. Всеки параграф се отделя с един празен ред спрямо предния параграф. Заглавията на
разделите на доклада са центрирани в рамките на колоната. Заглавията на подразделите се подчертават или
се отпечатват с наклонен шрифт, подзаглавията в тях – по същия начин, но без да се отпечатват на отделен
ред, а направо в текста. В началото на параграфите не се оставя отстъп.
Графики, фигури, таблици се монтират в текста във формат и вид, годен за преснимане.
Литературните източници се изброяват накрая по образеца, даден в www.iiit.bg/template.
За допълнителна информация на тел.: 0882 933 463 - Чавдар Дамянов (chavdam.optela@gmail.com)

ЗАПОВЯДАЙТЕ !

