II ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ
Консервация на природното и културно
наследство за постигане на устойчиво
развитие: ГИС базиран подход
септември

София

“Society for Conservation GIS (SCGIS) Chapter Bulgaria” съвместно с Институт
за космически изследвания и технологии към БАН, Национален
археологически институт с музей към БАН и ЕСРИ България имат
удоволствието да Ви поканят на Втора Европейска конференция
„Консервация на природното и културно наследство за постигане на
устойчиво развитие: ГИС базиран подход“, която ще се проведе на 24-25
септември 2013 в София.

Основни теми на конференцията

Програма на конференцията
23 септември 2013
(Понеделник)
24 септември 2013
(Вторник)
25 септември 2013
(Сряда)

Пристигане и настаняване
Регистрация
Откриване на пленарната сесия
Сесия доклади
Сесия доклади
Закриване

Основни дати

o

Регистрация за участие до 30.08.2013
Подаване на регистрационни форми за участие със статия/ постер. Изискват
се заглавие, автори и резюме до 200 думи.
Обявяване на първоначална програма до10.09.2013

o

Регистрация чрез форма за участие без статия/ плакат – 23.09.2013

o

Изпращане на завършени статии до 29.11.2013

o

Насоки за участие
Статиите могат да бъдат представени по три начина:
o Устна презентация – до 15 минути
o Постер (всички постери ще бъдат показани по време на конференцията)
Сесиите с постери ще продължат 45 минути, по време на които авторите ще
могат да презентират своята работа и да отговорят на въпроси от публиката.
o Кратко резюме – малък постер на темата в размер на 1 страница (формат
А4), която ще бъде разпространена по време на конференцията.
Всеки участник може да участва чрез един или няколко от гореизброените
варианти.
Материалите, предоставени за публикуване в пълен вариант, ще бъдат публикувани
онлайн на адрес http://proc.scgis.scgisbg.org. Пълният текст на работите трябва да
бъде изпратен до 29.11.2013 година. Той трябва да бъде до 10 страници, а файлът
не по-голям от 5 МБ. Оформлението трябва да отговаря на изискванията.

За повече информация: http://www.conf2013.scgisbg.org/index.html
E-mail scgisbg@gmail.com; 0887435050

Включете се в събитието напълно безплатно!
Очакваме Ви!

