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РЕФЕРАТ  ПО  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
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Тема: НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. 

ПОДЗАГЛАВИЕ 

 

Изисквания: 

1. Към темата – разглежда се програмен продукт (нов), хардуер (нов), технология в 

областта на информатиката, комуникациите, информационната техника или 

компютърния дизайн.  

2. Съдържание:  

- поне 6 страници, форматирани според изискванията; 

- поне 3 изображения, вградени в текста; 

- поне 1 таблица с данни; 

- поне една диаграма, илюстрираща данни от таблица; 

и списък литература.  

3. Оформление: 

- Страницата да е с размер A4 с полета: Left – 25mm, Right – 15mm, Top – 25mm, 

Bottom – 25mm. 

- Основен текст – Font: Times New Roman; Size: 12; First line: 10 mm; Alignment: 

Justified; Line spacing: Single; Spacing After: 6 pt. 

- Подзаглавия – Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: All Caps; 

Alignment: Centered; First line: 0 mm; Spacing: Before: 18 pt; After: 12 pt. 

- Фигурите да бъдат интегрирани в текста и да имат под тях номерация и наименование 

( Font style: Bold; Size: 10; Alignment: Centered ).  

- Таблиците да имат над тях номерация ( Font style: Bold; Size: 10; Alignment: Right ). 

- Литературата в края да бъде през един празен ред ( Font: Times New Roman; Size: 10; 

First line: 0 mm; Line spacing: Single) и да е изписана съгласно стандарта за 

библиотекарско описание. 

- Страниците от втората до края да имат постоянно заглавие името на автора и фак.№ 

(Font: Times New Roman; Size: 12; Font style: Bold; Effects: Small Caps; Alignment: 

Centered).  

- Страниците от втората до края да са номерирани долу вдясно. 

Върху реферата се прави презентация, която трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

- не по-малко от 12 слайда, подходящо оформени с илюстрации изображения и 

таблици; 

- различни преходи между слайдовете. 

Презентацията се представя пред групата. 


