Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Sekcija za visokošolske knjižnice

Vabimo vas na strokovni posvet

»Priložnosti in pasti elektronskih revij«
Posvet bo četrtek, 4. februarja 2016, od 9.30 do 15. ure
v Glazerjevi dvorani UKM.
Sodobno elektronsko revijalno založništvo je danes polno priložnosti, a tudi pasti. Izbrana
predavanja vas bodo seznanila z razvojem elektronskega založništva na Univerzi v Mariboru, z
novimi izzivi, ki jih pogojuje odprti dostop do znanstvenih informacij, z izkušnjami uredništev pri
izdajanju elektronskih revij v luči novih zahtev ter s tehnološkimi rešitvami, ki so na voljo in so
lahko v pomoč. Osvetliti želimo dobre prakse na področju elektronskega založništva revij ter
odgovoriti na vprašanja, s katerimi se vpleteni srečujemo v vsakodnevni praksi.
PROGRAM
Registracija udeležencev 9.30–10.00
Pozdravne besede
10.00 – 12.00 E-založništvo serijskih publikacij
doc. dr. Andrej Tibaut (Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM)
Univerzitetno založništvo, stanje na UM in izzivi odprtega dostopa
izr. prof. dr. Janja Hojnik (Pravna fakulteta UM)
Roparske revije v znanosti
doc. dr. Igor Žiberna (Filozofska fakulteta, UM)
Revija za geografijo
dr. Vesna Mia Ipavec, Darja Kukovič, izr. prof. dr. Borut Jereb (Fakulteta za logistiko, UM)
Izkušnje z izdajanjem revije Journal of logistics & sustainable transport v različnih sistemih objav
Odmor s kavo (12.00–12.30)
Programska podpora in sistemi e-založništva revij z razpravo (12.30– 15.00)
izr. prof. dr. Milan Ojsteršek (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, UM)
Možnosti izdajanja e-revij v repozitorijih, vključenih v nacionalno infrastrukturo odprtega dostopa
Primož Svetek (Primož Svetek, s.p.)
Open Journal System in slovenska verzija OJS
izr. prof. dr. Franci Gabrovšek (Inštitut za raziskovanje Krasa, ZRC SAZU)
Acta Carsologica, urednikovanje v sistemu OJS
Razprava s predavatelji in oblikovanje zaključkov
Nataša Knap, moderatorka (Fakulteta za varnostne vede UM)

Vljudno vas vabimo na strokovni posvet in k sodelovanju v razpravi s predavatelji!

Zaradi lažje organizacije posveta vas prosimo, da svojo udeležbo sporočite na elektronski naslov tajnistvo.ukm@um.si najkasneje do
ponedeljka, 1. februarja 2016.
Udeležba je brezplačna.

