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Поштовани,
Са задовољством вас позивамо да учествујете на међународној научној
конференцији Дигиталне библиотеке и дигитални архиви, која ће се одржати на
Филолошком факултету Универзитета у Београду и на Универзитету у Новом Саду 7. и 8.
априла 2014. године.
У фокусу конференције је указивање на изузетну улогу дигиталних библиотека и
дигиталних архива, и на велики значај информационо-комуникационих технологија у
савременом друштву за науку, културу и образовање, као и друштво у целини, и
подстицање развоја у овој области. Уз присуство угледних истраживача и шире јавности
покренуће се неке од кључних тема које чине неопходну основу за развој информационог
друштва: ауторска права; заштита интелектуалне својине; дигитализација драгоцених
књига и непубликованих научних радова; значај дигитализације за развој науке, културе и
наставе; стандардизација и контрола квалитета дигитализације, учење на даљину...
Организатори конференције су Филолошки факултет Универзитета у Београду, Универзитет
у Новом Саду, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, уз подршку Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и Министарства културе и информисања.
Дигитализација је покренула и важна и осетљива питања из ових области и конференција
је осмишљена и као платформа за дијалог и дискусију о овим изузетно значајним темама.
Представљањем значаја и предности, вишеструке користи и бројних могућности које
ИКТ доносе култури, науци и образовању – конференција ће допринети и популаризацији
употребе нових технологија у сврхе чувања, представљања и промоције српске науке,
културе и наслеђа.
Намера нам је да повежемо најпознатије и најутицајније стручњаке из ових области
и да успоставимо дијалог учесника конференције и шире јавности. Стога Вас срдачно
позивамо да своја знања и искуства ставите у функцију развијања тема којима ће се
конференција бавити и дате научни и стручни допринос развоју информационог друштва у
Србији.
Радни језици конференције су српски и енглески.
Образац за пријаве можете преузети на сајту: http://www.fil.bg.ac.rs/digital2014/
Попуњене обрасце учесници могу до 15. фебруара 2014. године послати на адресу:
digitalnebiblioteke@fil.bg.ac.rs
Молимо Вас да дужина излагања не прелази 15 минута. Тачан распоред излагања
биће постављен на сајт Факултета по завршетку пријављивања.
С поштовањем,

Декан Филолошког факултета
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