Новини, хроніка, історія
News, chronicle, history
Звертаємо увагу наших читачів, що з 22 по 29 травня 2014 року в м. Белек (Туреччина) відбулася Вісімнадцята міжнародна конференція

"SCIENCE ONLINE: електронні інформаційні ресурси для науки та освіти"

Конференція SCIENCE ONLINE – основний
захід для професіоналів з Росії, країн СНД і далекого зарубіжжя, що працюють в галузі інформаційного забезпечення академічних та прикладних досліджень, освіти і наукомістких галузей
бізнесу, а також аналізу та статистики науки,
оцінки науково-дослідної діяльності. Авторитетний форум став традиційним місцем зустрічі керівників університетів, академічних та галузевих
дослідницьких інститутів, видавців та виробників наукової інформації, бібліотек, викладачів і
наукових співробітників, фахівців з наукометрії
та інформаційних технологій.
Формат конференції SCIENCE ONLINE забезпечив компетентне і поглиблене обговорення
теоретичних, методологічних і практичних питань, пов'язаних з комплексним вирішенням

проблем обліку, аналізу та оцінки результатів
наукової діяльності в університетах та наукових
організаціях, задач розповсюдження, просування
та використання електронних інформаційних
ресурсів у сфері науки і освіти.
Основними темами конференції SCIENCE
ONLINE 2014 були:
• Презентація проекту "РИНЦ на платформі Web of Science";
• Презентація проекту "SCIENCE INDEX
для видавців";
• Перелік ВАК і принципи його формування;
• Принципи, методи та індикатори оцінки
наукової діяльності;
• Бази даних наукового цитування Web of
Science, Scopus, РИНЦ і практика їх використан-
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ня для аналізу наукових організацій, наукових
співробітників і наукових журналів;
• Досвід стимулювання росту активністю
публікацій, оцінки наукової результативності
співробітників і просування в рейтингах університетів;
• Нові
можливості
інформаційноаналітичної системи SCIENCE INDEX для аналізу публікаційної активності та цитованості російських вчених, науково-освітніх організацій і
наукових журналів;
• Електронні ресурси відкритого доступу
(журнали, бази даних, репозиторії публікацій) з
точки зору дослідників, видавців, адміністраторів науки. Технології створення, зберігання та
доступу, правові аспекти;
• Нові інструменти і сервіси для роботи з
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науковими інформаційними ресурсами.
З програмою конференції можна ознайомитись
на
офіційному
сайті
(http://elibrary.ru/projects/conference/turkey2014/pr
ogram.pdf), де розміщені презентації та тези всіх
доповідей
http://elibrary.ru/projects/conference/turkey2014/con
f_2014_1_info.asp.
Вже також розпочата реєстрація учасників
наступної, дев'ятнадцятої міжнародної конференції «SCIENCE ONLINE: електронні інформаційні ресурси для науки і освіти», яка буде проходити з 17 по 24 січня 2015 року в Андоррі. З
умовами участі та деталями проведення можна
ознайомитись на сайті http://elibrary.ru.
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