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Prvo obvestilo

Prosta dostopnost do znanstvenih člankov in
monografij je morda ena najpomembnejših
sprememb v znanstveni komunikaciji po
pojavu tiskanih znanstvenih revij v 17.
stoletju in njihovih elektronskih različic konec
20. stoletja. Tej vsebini bo posvečeno tudi
četrto skupno posvetovanje Sekcije za
specialne in Sekcije visokošolske knjižnice.
V času vsesplošnega zniževanja sredstev
namenjenih knjižnicam in znanstvenemu
raziskovanju nam bo posvetovanje omogočilo
najboljši pregled možnosti za prosto
dostopnost
dosežkov
slovenskih
znanstvenikov, hkrati pa bomo s primeri zelo
kakovostne tuje prakse spoznali, kako naj
zastavimo vzpostavitev, nadgradnjo in rast
domačih prosto‐dostopnih repozitorijev in
izdajanje prostodostopnih revij v prihodnje,
da bo njihova rast in uveljavitev še
uspešnejša. K razpravi o tej problematiki
bomo pritegnili širši krog slovenskih
znanstvenikov, saj bomo le tako lažje
razumeli vprašanja uporabnikov in avtorjev
prostodostopnih virov, hkrati pa tudi velike
razlike med posameznimi znanstvenimi
disciplinami.
V kolikor je tudi vaša dejavnost usmerjena k
omogočanju prostega dostopa do dosežkov

slovenskih znanstvenikov ali k objavljanju
virov za znanstvenoraziskovalno delo vas
vabimo, da na posvetovanju aktivno
sodelujete s posterjem na objavljeno
tematiko. Predvidena je tudi objava
razširjenega povzetka prispevka v zborniku
posvetovanja. Prvi avtor je oproščen
plačila kotizacije posvetovanja.

Vabilo
Na 4. skupnem posvetovanju Sekcije za
specialne in Sekcije za visokošolske knjižnice,
bo poudarek na vabljenih predavanjih
uglednih tujih predavateljev in na posterski
sekciji. Tovrstna komunikacija je bila vpeljana
že na prejšnjih posvetovanjih, saj je izvrstno
sredstvo za izmenjavo informacij na bolj
nazoren in vizualen način. Vabimo vas, da na
posvetovanju
aktivno
sodelujete
s
posterjem in tako predstavite vaše izkušnje
pri omogočanju prostega dostopa do
dosežkov slovenskih znanstvenikov.
Vaš izvleček, ki naj vsebuje do 150
besed, pričakujemo do 4. junija 2010.
Predloge vašega prispevka bo ocenil in
sprejel/zavrnil programski odbor do 11. junija
2010. Rok za oddajo sprejetih prispevkov v
recenzijo je 30. junij 2010. Končne prispevke
(razširjen povzetek) pričakujemo do 29.
septembra 2010.
Pri pripravi končnega besedila
upoštevajte Navodila avtorjem. Dolžina
razširjenega povzetka je omejena na 4 str.,
vključno z izvlečkom v slovenskem in
angleškem jeziku, preglednicami, slikami in
seznamom uporabljene literature.

