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Закладам вищої освіти та
науковим установам
(за списком)

Щодо участі у
Crossref LIVE annual meetings
2019 року в Україні
Міністерство освіти і науки України інформує про проведення
міжнародного заходу Crossref LIVE annual meetings 2019 року в Україні
26 березня, який відбудеться у Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Організаторами заходу є Всесвітня асоціація видавничої цитованості
(PILA), Міністерство освіти і науки України, Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», Видавнича служба УРАН.
Вважаємо, що цей захід буде корисним видавцям наукових журналів,
представникам університетських видавництв, видавництв НАН України, усім
зацікавленим представникам наукової спільноти, сприятиме розбудові
міжнародного партнерства, стане платформою для зустрічей, комунікації, обміну
досвідом і найкращими ідеями задля подальшого розвитку наукових видань
відповідно до міжнародних критеріїв якості.
Просимо розглянути можливість участі представників редколегій наукових
видань, науково-дослідної частини, бібліотеки підпорядкованого Вам закладу
вищої освіти для участі у роботі Crossref LIVE 19.
Основні питання:
Кращі видавничі практики
Журнал і DOI: досвід використання
Використання метаданих: хто, як і чому
Реєстрація та оновлення метаданих за допомогою Crossref
Цитування даних. Як Crossref може допомогти зробити дані
доступними

Послуги Crossref і Datacite для зв'язку публікацій і даних
Цитування даних: чому це важливо для видавців
Сервіс Crossmark
Сервіс виявлення і попередження плагіату CrossRef Similarity Check
Ініціатива Open Ukrainian Citation Index
Вимоги до наукових видань для включення в DOAJ
Вимоги до наукових видань для включення до Переліку наукових
фахових видань України
Контакти Оргкомітету: Євгенія Кулик, тел.: 044 204 96 72;
e-mail: e.kulyk@librarv.kni.ua
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