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Poziv za sudjelovanje na konferenciji  

InfoDASKA 2022.

Zadar, 03.- 04.10.2022.

Tema konferencije

Glavna tema ovogodišnje InfoDASKA-e je Informacijski stručnjaci - kreatori
budućnosti. Uvijek je važno razmišljati o budućnosti te kako napredovati i težiti ka
boljitku cjelokupnog društva. Budućnost donosi nove zadaće, probleme i pitanja, a
jedna od uloga informacijskih stručnjaka jest znati se snaći u takvim uvjetima. S
obzirom na širok opseg informacijskih znanosti, kao informacijski stručnjaci,
dotičemo se velikog broja područja - od uloge informacijskog stručnjaka u
informacijskim ustanovama pa sve do uloge u određenim digitalnim okruženjima ili
pak drugim znanstvenim poljima.

Tema konferencije uključuje i (ali nije ograničena na) sljedeće
podteme:

Informacijski stručnjaci u doba
informacijske krize
Iskustvo studiranja u digitalnom dobu
Nove uloge i vještine informacijskih
stručnjaka
Korisnik u središtu informacijskog
sustava
Izazovi obrazovanja informacijskih
stručnjaka
Potrebe budućih informacijskih
stručnjaka za novim tehnologijama

Informacijski stručnjaci kao pokretači
promjena u zajednici
Informacijski stručnjaci u središtu
digitalne transformacije
Informacijski stručnjaci kao suradnici u
interdisciplinarnim projektima i
istraživanjima
Etika u informacijskom okruženju
Privatnost u digitalnom okruženju

*Prihvaćamo i ostale teme



predaje se u formatu MS Word ili drugom tekstualnom formatu
naslov se piše fontom Times New Roman, veličine 14
strukturirani sažetak piše se fontom Times New Roman, veličine 12, s
obostranim poravnavanjem te proredom 1,5
treba sadržavati 300 do 500 riječi
sažetak mora sadržavati cilj, istraživačka pitanja, medotologiju i/ili najvažnije
rezultate istraživanja, zaključak te ključne riječi (najviše 5)
potrebno je napraviti naslovnu stranicu s podacima o autoru/ici, sveučilištu,
odjelu/odsjeku te elektroničku adresu autora/ice
na konferenciju se moguće prijaviti samostalno, u paru ili u timu (informacije iz
prethodne točke je potrebno ispuniti za svakog autora/icu)

Predaja sažetka: 23.09.2022.
Obavijest o prihvaćanju: 25.09.2022.
Predaja prezentacije: 30.09.2022.

Upute za pripremu sažetka

Prijavom rada javljate se za usmeno i javno izlaganje Vašeg rada na konferenciji.
Izlaganja traju 10-15 minuta i izvode se uz PPT prezentaciju ili u obliku postera. Nije
potrebno slati cjeloviti rad.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno za sve sudionike.

Rokovi

Sažeci se šalju putem elektroničke pošte konferencije: exlibrisunizd@gmail.com

Kontakt
exlibrisunizd@gmail.com
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