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БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ (БДС) ОРГАНИЗУЈЕ
XII међународну научну конференцију

МЕДИЈСКА И ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ
У ДРУШТВУ ЗНАЊА И БИБЛИОТЕКЕ
Народна библиотека Србије, Скерлићева 1
Београд, 03. октобaр 2014.
Побољшање и унапређење квалитета пружања услуга корисницима свих типова библиотека,
али и постигнут ниво подстицања и активног учешћа у медијском и информационом
описмењавању корисника библиотека – представљају крајњи циљ Конференције.
оквири подтема који ће пратити главну
тему Конференције:
 Истраживања, развој стандарда,
 Медијска и информациона писменост као

евалуација и промоција медијске и

предуслов развоја друштва знања,

информационе писмености,

 Врсте медијске и информационе

 Капацитети, извори и инфрасртуктура

писмености према типовима медија и

медијске и информационе писмености у

форматима извора,

библиотекама,

 Едукација и проблеми дигиталног јаза у

 Интердисциплинарна и интерсекторска

области медијске и информационе

сарадња у области медијске и

писмености,

информационе писмености.

 Међународни документи о медијској и
информационој писмености,

ВАЖНИ ДАТУМИ
 пријаве / сажеци (на српском и енглеском језику) до 30.јуна 2014.
 рецензија пријава / сажетака до 15.јула 2014.
 објављивање програма Конференције до 01.августа 2014.
 регистрација учесника од 15. јуна до 25.септембра 2014.

Сажетак треба да има од 250 до 400 речи, кључних речи треба да буде од 3 до 8. Пријаве
ће бити рецензиране. Званични језици конференције су српски и енглески.
Позивамо заинтересоване стручњаке да пошаљу сажетке својих радова и кључне речи на
српском и енглеском језику у електронској форми на адресу секретара БДС
sekretar@bds.rs
најкасније до 30. јуна 2014.
Формулар за регистрацију можете послати електронском поштом на адресу: sekretar@bds.rs
ОНЛАЈН РЕГИСТРАЦИЈА ће бити омогућена од 15.јуна.2014.
Зборник сажетака са овогодишње конференције биће објављен у електронској форми на веб
сајту БДС уочи конференције.
 Штампани зборника радова са 12. конференције биће објављен до почетка наредне
конференције – октобра 2015.
КОТИЗАЦИЈА / Registration fees:

• Котизација за учешће на Конференцији износи 8.00,00 дин. (80 €)
• Котизација за чланове Библиотекарског друштва Србије износи 5.000,00 дин.
• Учесници са радом не плаћају котизацију
 Пријаве за учешће на Конференцији и уплата котизације најкасније до 25. септембра 2014.
Уплатa на жиро рачун Библиотекарског друштва Србије, са назнаком ''котизација за име и
презиме учесника''
250 – 1070186945091 – 91, EFG Euro – bank, Београд.

Организациони одбор
Јасмина Нинков, председник Одбора
Никола Вукановић, НБС, члан
Весна Арсић, БГБ, члан
Небојша Цвејић, Библиотека шабачка, члан
Весна Црногорац, БДС, члан

