6-а Міжнародна науково-практична конференція
«Наукова комунікація в цифрову епоху»
29-30 березня 2018 р., НаУКМА, м. Київ, Україна
scda.ukma.edu.ua

Інформаційний лист
Запрошуємо до участі у 6-й Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова комунікація в
цифрову епоху», що відбудеться 29-30 березня 2018 р. на базі Наукової бібліотеки Національного університету
«Києво-Могилянська академія» (м. Київ, вул. Сковороди, 2).
Основні питання конференції:
• Національні та міжнародні проекти доступу до наукової інформації;
• Наукометричні та бібліометричні інструменти оцінки наукових досліджень;
• Цифрова підтримка наукових досліджень;
• Наукові журнали: нові моделі технології створення та розповсюдження;
• Відкритий доступ та відкрита наука;
• Створення і використання наукових електронних ресурсів;
• Питання інтелектуальної власності в цифрову епоху.
Категорії учасників:
Конференція орієнтована на представників наукових установ, редакційних колегій наукових журналів,
бібліотек та видавництв, спеціалістів з електронного інформаційного обслуговування.
Організатори*:
Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
Громадська організація ЕЛІБУКР (Електронна Бібліотека України);
Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА.
*Долучитися до участі в конференції в якості співорганізатора можна до 1 лютого 2018 р. Вимоги до
співорганізаторів: активна участь в підготовці та роботі конференції; залучення одного ключового іноземного
спікера та або/ залучення одного спонсора (з тих, що раніше не брали участі в конференції).
Для участі у конференції заповніть ФОРМУ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ.
Реєстрація відкрита: для учасників із доповіддю - до 28 лютого 2018 р.; для учасників без доповіді – до
20 березня 2018 р. (за умови досягнення ліміту форма буде закрита раніше).
Доповіді приймаються українською та англійською мовами. Програмний комітет, після розгляду усіх
заявок, залишає за собою право включити або відхилити доповідь. До 15 березня усім учасникам буде
повідомлено про включення їх доповіді в програму конференції. Захід не передбачає заочної участі та
публікації збірника тез. Презентації усіх доповідей конференції будуть розміщені у відкритому доступі в
репозитарії НаУКМА eKMAIR. Запис відео виступів – на офіційному Youtube-каналі бібліотеки.
Організаційний внесок: 250 грн. (за умови попереднього безготівкого перерахунку).
Реквізити:
Отримувач: ГО «ЕЛІБУКР»
Код ЄДРПОУ: 37827965,
Р/р 26000001100633
Банк: АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»,
МФО 300658
Призначення платежу: Благодійна допомога на проведення конференції. Без ПДВ.
Для доповідачів та іноземних учасників конференції плата за участь відсутня. Розміщення і харчування
за рахунок учасників. Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях м. Києва лише за індивідуальним
запитом.
Слідкуйте за оновленням інформації на сайті конференції та на сторінці події у Facebook. Офіційний
хештег конференції #SCDA18
ЗАПРОШУЄМО СПОНСОРІВ!
Розширений спонсорський пакет - від 500 EUR
Стандартний спонсорський пакет - від 200 EUR
Контакти Оргкомітету: тел.: (044) 425 60 35
Е-пошта: scda@ukma.edu.ua
Сайт: scda.ukma.edu.ua

