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Традиционното
място
на
провеждане
на
конференцията е Международния дом на учените “Фр.
Жолио-Кюри” (МДУ) в курорта Св. Св. Константин и Елена
край Варна, но през 2021 година, поради ситуацията с
COVID-19, тя се проведе дистанционно като виртуален
форум с предварително публикуване в специална
страница на сайта на конференцията на презентации на
всички приети доклади с оторизиран достъп на
регистрираните участници. За поредна година
конференцията се проведе в рамките на традиционните
„Дни на науката на ТУ-София – 2021 г.”, като основни
организатори на ИнфоТех-2021 са: Технически
университет – София, Съюз по електроника,
електротехника и съобщения (СЕЕС) към ФНТС и Съюз на
учените в България (СУБ), както и техническото
съдействие на Българската секция на IEEE.
Информацията за конференцията беше разпространявана
по е-поща и чрез плакати (фиг. 1) на информационни
Фиг.1. Плакат на InfoTech-2021
табла в блоковете на ТУ-София.
На базата на двойно сляпо рецензиране и проверка на съвпадения на текст чрез IEEE-платформа са
приети 33 доклади, изпълняващи всички изискванията на IEEE и са включени в IEEE e-Proceedings с ISBN
от IEEE (фиг. 2). Други 10 доклади, съгласно предпочитания на авторите, са отпечатани в InfoTech
Proceedings, заедно с резюмета на IEEE-докладите (фиг. 3). Първата група доклади вече са включени в IEEE
Xplore DL и са индексирани в Scopus (фиг. 4). Като допълнение се планира издаване на Special Issues в
престижното списание Electronics (фиг. 5) с високи стойности за IF и SJR. Обобщена статистика е
представена на фиг. 6.

Фег. 2. IEEE e-Proceedings (CD)
ISBN 978-1-6654-0323-8

Фиг. 3. InfoTech-2021 Proceedingsр ISSN 1314-1023
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Фиг. 4. Индексиране на IEEE InfoTech-2021 в Scopus

Фиг. 5. Special Issue на Electronics

Фиг. 6. Обобщена статистика на доклади за InfoTech-2021

Допълнителна информация – за предишни издания на конференцията има определен SJR от SCIMAGO
(фиг. 7): InfoTech-2019 – Proceedings (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100934223&tip=sid&clean=0);
InfoTech-2018 – Proceedings (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100887519&tip=sid&clean=0).

Разширени и модифицирани версии на 6 избрани доклада от конференцията са включени в Special Issue
SP3, vol. 13, November 2021 на списанието International Journal on IT and Security (ISSN 1313-8251), което се
индексира в Web of Science (фиг. 8).

Фиг. 7. SJR за предишни конференции

Фиг. 8. Извънреден брой SP3 с доклади от InfoTech-2021

Сборникът с доклади InfoTech Proceedings със съдействието на ЦНТБ (Централна научно-техническа
библиотека) се изпраща в над 15 наши и световни библиотеки, като от 2003 г. докладите на ИнфоТех
(наследник на конференция SAER) се включват в научни бази данни на EBSCO Publishing Inc. и се
индексират и реферират от EBSCO Host (http://www.ebscohost.com/title-lists). Освен в Scopus, отделни
доклади от конференцията са реферирани и индексирани и в други електронни сайтове.
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