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V Міжнародна науково-теоретична конференція
"Комунікативні стратегії інформаційного суспільства"
Організатори

та

партнери:

Санкт-Петербурзький

державний

політехнічний

університет і Київський національний університет технології і дизайну.
Місце і дата проведення заходу: 14-16 листопада 2012р. СПбГПУ, м.СанктПетербург (Росія).
Мета:

концептуальна інтеграція наукових досліджень з проблем соціального

управління

і

соціокультурної

динаміки,

розробка

уявлення

про

інноваційне,

інформаційне, мережеве суспільство, міждисциплінарного понятійного апарату
аналізу комуникативних процесів, мереж і технологій в сучасному соціумі.
Пріоритетні галузі:
-

Інформаційне суспільство як інноваційне суспільство: філософія, технологія,
політика.

-

Інтелектуально-комунікативні мережі в історії сучасності. Освіта і наука.

-

Мережеве суспільство: глобалізація, локалізація, комунікація. Перспективи
Россії.

-

Соціально-гуманітарні технології для сучасних наукоємного виробництва.

-

Комунікативні стратегії в державному управлінні і суспільному самоврядуванні.

-

Людські ресурси, Веб-ресурси і PR-технології в соціотехнічних системах.

-

Соціокультурні

середовища

і

субкультури

в

сучасному

інформаційному

суспільстві.
-

Проблеми міжкультурної комунікації.

-

Особистість в інформаційному і мережевому суспільстві.

-

Технології маніпуляцій поведедінкою і свідомістю.

-

Інтеллектуальні системи і мережеві технології в соціогуманітарній галузі.

Умови участі: Заповнити реєстраційну форму http://politzone.in.ua/index.php?id=997
Останній термін подання реєстраційних форм і тез: 15 жовтня 2012 року.
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Додаткова інформація:
В програмі Конференції:


семінар "Наука і культура в теорії та практиці інноваційного менеджменту",
який проводиться спільно з с редакцією журналу «Вопросы культурологи»



Участь у форумі "Дні Петербурзької філософії: Філософія та освіта в сучасному
світі": Круглий стіл за міжнародною участю "Філософія комунікації:
інтелектуальні мережі й сучасні інформаційно-комунікативні технології в
освіті".

Контакти:
Коломейцев Іван Володимирович
Моб. тел. 8 911 271 6666
Відповідальна особа за проведення конференції — професор кафедри філософії
Шипунова Ольга Дмитріївна
Контактні телефони: Моб. тел. 8 911 1945042
Тел /Факс. (812) 552-87-01 — кафедра філософії СПбГПУ
Сайт: http://spbu.ru/
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XVII Конференція IRSPM (Міжнародне науково-дослідне
товариство з державного управління)
ВІДПОВІДІ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ НА ГЛОБАЛЬНУ КРИЗУ:
Нові виклики для політиків і державного управління?
Організатори та партнери: факультет економіки і управління Університет імені
Масарика, Брно, Чеська Республіка.
Місце і дата проведення заходу: 10 – 12 Квітня 2013 року, Прага, Чеська Республіка
Мета: розгляд питань:


З якими основними проблемами державні керівники стикаються сьогодні?



Як реагувати на нові потреби та вимоги?

Умови участі: написати тези на обрану тему (перелік тем і керівництво з їх написання
на

сайті

Конференції

-

www.irspm2013.com)

і

надіслати

на

пошту

irspm2013@econ.muni.cz з копією на juraj.nemec@umb.sk.
Останній термін подання:

1 жовтня 2012: останній термін подачі тез.
16 листопада 2012: відкриття першої реєстрації.
30 листопада 2012: повідомлення авторів про результати їх тез.
31 січень 2013: закриття першої реєстрації.
10 березня 2013: останній термін подачі-завантаження тез, закриття онлайн реєстрації.
10 квітня 2013: відкрита реєстрація на сайті – початок конференції.
10 -12 квітня 2013: початок роботи конференції IRSPM.
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Додаткова інформація: Участь у Конференції передбачає сплату внеску
До 31 січня 2013

Після 1 лютого 2013

Член IRSPM

490 EUR

615 EUR

Не член IRSPM*

600 EUR

725 EUR

Студент

325 EUR

425 EUR

Поєднана участь (PhD-

275 EUR

425 EUR

150 EUR

150 EUR

курс і конференція)**
Супроводжуючі особи

* Внесок для не членів IRSPM також включає сплату членського внеску.
* *Кількість місць на PhD-курс обмежена.
Сплата внеску включає:


Доступ до всієї наукової програми,



Вітальна зустріч і вечеря,



Обіди і перерви на каву.

Організатори пропонують усім учасникам спеціальні знижки – знижка не включає
обіди триденної конференції. Знижка складає 50 EUR.
Сплата Внеску за супроводжуючу особу включає лише вітальну зустріч і вечерю.
Контакти: Факультет економіки і управління
Lipova 41a | Brno | Czech Republic
E-mail: irspm2013@econ.muni.cz
Сайт: http://www.irspm2013.com/
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Гранти за програмою Рейгана-Фасела, США
Організатори та партнери: Національний фонд підтримки демократії (National
Endowment for Democracy).
Місце і дата проведення заходу: п’ять місяців у Національному фонді підтримки
демократії (NED).
Осіння сесія 2013: з 1 жовтня 2013 по 28 лютого 2014 року.
Весняна сесія 2014: з 1 березня по 31 липня 2014 року.
Мета:

участь у стипендіальній програмі імені Рейгана-Фаселла. Програма є

міжнародною програмою обміну, яка надає можливість активним борцям за
демократію, вченим та журналістам з різних країн провести для виконання
незалежних досліджень у сфері демократії в окремій країні або регіоні.
Пріоритетні галузі: економічні, політичні, соціальні, юридичні або культурні аспекти
демократичного розвитку.
Умови

участі:

рекомендаційних

подання
листів

онлайн-форми,

CV,

сертифікатів,

плану

проекту,

(http://www.ned.org/fellowships/reagan-fascell-democracy-

fellows-program/applying-for-a-fellowship/submitting-your-appli ).
Останній термін подачі заявки: 15 жовтня 2012 року.
Додаткова інформація: Програма розрахована на два п’ятимісячних семестри на рік,
протягом яких учасники працюють над своїми проектами. Активісти зможуть
зосередитися на стратегії і методах розвитку демократії в цікавій для них країні, а
вчені проводити дослідження для підготовки публікацій.
Контакти:
National Endowment for Democracy
1025 F Street NW, Suite 800
Washington, DC 20004 / (202) 378-9700
info@ned.org
Сайт: http://www.ned.org/
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До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію Інформаційного вісника,
надішліть повідомлення на нашу електронну адресу та додайте коротку
інформацію про себе та

свою організацію

(прізвище, ім’я, назва організації, ваша посада,
електронна адреса, контактний телефон).

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління при Президентові України
Управління забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207-208
м. Київ, 04050

Інформаційний вісник підготували:
Людмила Пустовойт
Анжела Левченко

