Інформаційне повідомлення №1 ( 24.06.2008 )

V Міжнародна науково-практична конференція
INFORMATIO-2008:
Інформаційні ресурси: створення, використання, доступ
1-5 жовтня 2008 року
пансіонат „Голубая волна”, м.Алушта, АР Крим

Організатори:

Асоціація «Інформатіо-Консорціум»
Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська Академія»
Українська бібліотечна асоціація
Національна парламентська бібліотека України
Український інститут науково-технічної і економічної інформації
Всеукраїнська асоціація інформаційних служб
ІММ “Фраксім” (тов)
Інформатіо (тов)
Наукова бібліотека Таврійського національного університету

Запрошуємо до участі у організації конференції
Основні питання конференції:
• Національні і міжнародні програми сприяння доступу до інформаційних ресурсів публічних, наукових, спеціальних та
університетських бібліотек: проблеми та досягнення
• Створення та використання електронних ресурсів, документальних архівів, систем електронної доставки документів
• Створення і розповсюдження електронних журналів та електронних книг
• Ініціатива вільного доступу до інформації, інституціальні репозитарії, інформаційні Інтернет-портали
• Автоматизація процесів у бібліотеках та інформаційних центрах
• Проблеми інтелектуальної власності у інформаційній діяльності.
• Проблеми інформаційного забезпечення трансферу технологій
• Нові технології в інформаційному суспільстві
Паралельні заходи:
• Річні збори учасників програми «eIFL в Україні» (Річні збори членів Асоціації «Інформатіо-Консорціум»)
• Круглий стіл учасників програми розвитку інституційних репозитаріїв в Україні
Оголошується конкурс доповідей
Категорії учасників: Конференція орієнтована на керівників установ (бібліотек, інформаційних центрів, університетів), спеціалістів з
електронного інформаційного обслуговування, організації реферативно-бібліографічних та повнотекстових
інформаційних систем (баз даних), представників наукових установ та спеціалізованих комерційних організацій, що
пропонують такі продукти та послуги.
Організаційний внесок:
Стандартний організаційний внесок складає 1600 грн. Оплата участі виключно по рахунках Оргкомітету до 20 вересня
2008 року. Інші форми оплати допускаються виключно за попередньою домовленістю з Оргкомітетом конференції.
Організаційний внесок включає проживання у 2-3 місних номерах та 3-х разове харчування впродовж конференції,
участь у роботі конференції, всіх її офіційних заходах.
Заїзд учасників конференції 1 жовтня 2008. Початок роботи конференції - 15:00 1 жовтня 2008. Від’їзд учасників – 5
жовтня 2008 року.
При необхідності оформлення персонального запрошення на конференцію, просимо подати заявку до
Організаційного комітету до 15 вересня 2008 року.
Доповіді на конференцію приймаються виключно в електронній формі. Доповіді приєднувати до електронного листа у форматі
MS Word. Приймаються тільки доповіді, не опубліковані раніше. Доповідь має включати в себе назву, прізвище, ім’я
та по батькові (повністю) авторів документу, назву установи, електронну адресу авторів та контактний телефон (для
внутрішнього користування Оргкомітету), реферат (300 символів). Графічні матеріали надавати окремо від файлу
документу виключно у форматі JPEG (300 dpi). Доповіді у форматі презентацій PPT не публікуються. Доповіді, що не
відповідають означеним вище вимогам, не розглядатимуться. Планується публікація доповідей лише учасників
конференції.
Остання дата подання доповідей - 10 вересня 2008 року.
Проводиться конкурс попередньо поданих доповідей. За рішенням Організаційного комітету для авторів 3 доповідей,
що будуть визнанні переможцями будуть встановлені персональні знижки до організаційного внеску.
Включення доповідей у план конференції проводитиметься за рішенням Організаційного комітету.
Запрошуємо взяти участь у конференції!
Просимо повідомити про Вашу зацікавленість у Конференції.
Контакти Оргкомітету: (044) 286-2443, ел. адреса informatio@email.com.ua
http://www.informatio.org.ua

