Zaproszenie do udziału w konferencji

Cel konferencji

Celem konferencji jest prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych
z Internetem nowej generacji traktowanym jako globalne medium społeczeństwa informacyjnego, które
ewoluuje w kierunku społeczeństwa cyfrowego z wszechobecną siecią.
Konferencja adresowana jest do specjalistów z obszaru informatyki i telekomunikacji zajmujących się
problematyką szeroko pojętego Internetu, zaawansowanych usług, architektur sieci i systemów,
technologii transmisyjnych oraz społeczno-prawnymi aspektami cyberprzestrzeni. Jednym z nurtów
konferencji będzie prezentacja rozwiązań i dobrych praktyk z obszaru wielodziedzinowej integracji
z technologiami ICT. Ze względu na specyfikę i sposób ujęcia problematyki konferencja adresowana
jest także z jednej strony do studentów pokrewnych kierunków, z drugiej strony do użytkowników sieci
szerokopasmowych i systemów rozproszonych (np. samorządowców, nauczycieli).
Nowe koncepcje organizacyjne

Podstawowym założeniem jest mobilność konferencji - co roku odbywać się będzie ona w mieście
związanym z terenem działania kolejnego MANu (Metropolitan Area Network, jednostki tworzące
Konsorcjum PIONIER). MANy zgłaszają propozycję organizacji konferencji do połowy roku
poprzedzającego jej termin. Propozycje podlegają ocenie i wyborowi przez komitet programowy.
Przyszłoroczne konferencje są zawsze zapowiadane na ostatniej sesji konferencji aktualnej.
Ważnym założeniem jest otwarcie konferencji na problem wielokulturowego, europejskiego
społeczeństwa informacyjnego. W tym celu proponuje się organizację jednej sesji poświęconej
prezentacji dobrych praktyk e-regionu lub globalnego rozwiązania krajowego e-aplikacji w wybranym
państwie. Sesja ta prezentowana będzie w języku ojczystym prezenterów z zapewnieniem
symultanicznego przekładu na język polski. Materiały prezentacyjne przygotowane będą w języku
angielskim. Na ostatniej sesji plenarnej przewiduje się prezentację wybranych dobrych praktyk
lokalnych regionu, w którym odbywa się konferencja.
Zaproszenie do wygłoszenia referatu (Call for Papers)
Harmonogram wyboru prezentacji:
30 września 2010 r.

termin nadsyłania propozycji wystąpień w formie abstraktu
(streszczenia artykułu) za pośrednictwem formularza na stronie

http://www.pionier.net.pl/i3
http://www.i3conference.net
15 października 2010 r.

31 października 2010 r.

komisja dokonuje wyboru najciekawszych wystąpień na podstawie
nadesłanych abstraktów; opublikowany zostaje program szczegółowy
konferencji
termin nadsyłania prezentacji przez autorów wybranych abstraktów

Najciekawsze z wybranych prezentacji rozszerzone do formy artykułu opublikowane zostaną
w wydawnictwach zwartych. Wszystkie prezentacje programu konferencji będą rejestrowane w formie
cyfrowej podczas jej przebiegu i wraz z materiałami poglądowymi zostaną umieszczone w bibliotece
cyfrowej konferencji, dostępnej przez interfejs WWW.

eNauka kluczem rozwoju
konferencja naukowa z dziedziny Internetu przyszłości,
usług nowej generacji oraz infrastruktury danych dla nauki
i społeczeństwa informacyjnego
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