
 
  

Наукова комунікація в цифрову епоху   
4-та міжнародна науково-практична конференція  

  30-31 березня 2016 р., НаУКМА, м. Київ 
#SCDA16  

                                                                    
 

Інформаційний лист 
Запрошуємо до участі у 4-й Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова комунікація в 

цифрову епоху», що відбудеться 30-31 березня 2016 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  
● Наукові журнали: нові  моделі технології створення та розповсюдження 
● Відкритий доступ: інституційні та тематичні репозитарії, журнали відкритого доступу 
● Створення і використання наукових електронних ресурсів та електронних бібліотек 
● Електронні книжки та електронні читанки 
● Питання інтелектуальної власності та електронні ресурси 
● Новітні інформаційно-комунікаційні технології  в університетських бібліотеках   

Категорії учасників: 
Конференція орієнтована на представників наукових установ, редакційних колегій наукових журналів, 

керівників університетських бібліотек та видавництв, спеціалістів з електронного інформаційного 
обслуговування. 
Організатори*: 

Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
Громадська організація ЕЛІБУКР (Електронна Бібліотека України) 
Громадська організація «Українське Фулбрайтівське Коло» 

*Запрошуємо до співпраці, список організаторів уточнюється до 1 лютого 2016 р.  
Офіційний хештег конференції #SCDA16 

Для участі у конференції заповніть ФОРМУ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ. Реєстрація відкрита з 10 грудня 2015 р. 
до 10 березня 2016 р. Якщо Вам потрібне запрошення на конференцію,  повідомте Організаційний комітет до 
10 березня 2016 р. Для розгляду участі надішліть анотацію Вашого виступу. Програмний комітет розгляне усі 
заявки та повідомить рішення щодо включення Вашого виступу в програму конференції. Усі доповіді 
конференції будуть розміщені у відкритому е-архіві НаУКМА  eKMAIR.  
Графік роботи конференції: 

Відкриття - 30 березня 2016 р., 09:00 
Закриття - 31 березня 2016 р., 18:00 

Організаційний внесок – 200 грн. (два дні), 100 грн. (один день). 
Варіанти оплати: готівкою під час реєстрації; безготівковий перерахунок 
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 1 представника від бібліотеки учасника проекту ЕЛІБУКР оргвнесок відсутній. Розміщення і 

харчування за рахунок учасників. Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях м. Києва лише за 
індивідуальним запитом. 

ЗАПРОШУЄМО СПОНСОРІВ! 
Генеральний спонсор - від 500 EUR 

Спонсор - від 200 EUR 
Контакти Оргкомітету: тел.: (044) 425 60 55 
Е-пошта: nazarovetssa@ukma.edu.ua,  yaroshenko@ukma.edu.ua 

http://goo.gl/forms/2vcEBrOupT
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/
http://www.elibukr.org/uk
mailto:nazarovetssa@ukma.kiev.ua
mailto:yaroshenko@ukma.edu.ua

