კონფერენციის მასალების და თეზისების გამოქვეყნება.

კონფერენციის მასალები და თეზისები გამოქვეყნდება იმ შემთხვევაში თუ
წარმოდგენილი მასალა შეესაბამება კონფერენციის მიზანს და გაფორმებული იქნება
შემდეგი მოთხოვნების შესაბამისად:

მოთხოვნები თეზისის გაფორმების მიმართ










ენე – ქართული, ინგლისური;
თეზისის ფაილი – MSWord (doc);
გვერდის ფორმატი – A4;
ქართული შრიფტი – Sylfaen
ინგლისური შრიფტი – Times New Roman
შრიფტის ზომა – 12
ინტერვალი – 1.5
ტექსტის მინდორი – 20
ტექსტის მოცულობა – არაუმეტეს 300 სიტყვისა

თეზისი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე
თეზისის სტრუქტურა
თეზისი უნდა მოიცავდეს შემდეგ პუნქტებს:



მოხსენების სათაური (ცენტრში)
ინფორმაცია ავტორზე ან ავტორებზე (სამეცნიერო ან აკადემიური ხარსხი,
სამუშაო ადგილი, მისამართ, იმეილი)

მოთხოვნები სტატიის გაფორმების მიმართ.










ენა – ქართული, ინგლისური
მოხსენების ტექსტის ფაილი – MSWord (doc);
გვერდის ფორმატი – A4;
ქართული შრიფტი – Sylfaen
ინგლისური შრიფტი –Times New Roman
შრიფტის ზომა – 12
სტროფებს შორის ინტერვალი – 1.5
ტექსტის მინდორი – 30 მმ (მარცხნივ), 25 მმ (მარჯვნივ), 25 მმ (ზევით), 25 მმ
(ქვევით)
ტექსტის საერთო მოცულობა – არანაკლებ 5 გვერდი.

სტატიის სტრუქტურა


სტატიის სათაური – შრიფტი Sylfaen, ზომა – 14 პუნქტი, მუქი, მოხაზულობა –
ჩვეულებრივი.









სტატიის ავტორი, ავტორები (სამეცნიერო ან აკადემიური ხარსხი, სამუშაო
ადგილი) – ავტორები მიეთითება მისი ინიციალისა და გვარის მიხედვით.
შრიფტი Sylfaen, ზომა – 10. ჩვეულებრივი მოხაზულობა – დახრილი,
ინტერვალი – 1
მისამართ, ელ–ფოსტა – შრიფტი Sylfaen, ზომა – 10. ჩვეულებრივი
მოხაზულობა – დახრილი, ინტერვალი – 1
საკვანძო სიტყვები – 5–7 სიტყვა, შრიფტი Sylfaen, ზომა – 10. ჩვეულებრივი
მოხაზულობა – დახრილი, ინტერვალი – 1
ძირითადი ტექსტი – შრიფტი Sylfaen, ზომა – 12. ინტერვალი – 1.5
გამოყენებული ლიტერატურა – შრიფტი Sylfaen, ზომა – 10. ინტერვალი – 1
ანოტაცია ქართულ და ინგლისურ ენებზე – მოცულობა 100–150 სიტყვა,
ქართული შრიფტი Sylfaen, ზომა – 10. ინტერვალი – 1; ინგლისური შრიფტი
Times New Roman, ზომა – 10. ინტერვალი – 1.

მოხსენებები და თეზისები უნდა გამოაგზავნოთ ელექტრონულად საორგანიზაციო
კომიტეტში შემდეგ მისამართზე: imnadzenino@gmail.com
თეზისები უნდა გამოაგზავნოთ 20 სექტემბრიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით.

საორგანიზაციო კომიტეტის გისურვებთ წარმატებებს!

