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ПАВАЖАНЫЯ КАЛЕГІ!
Працягваем знаёміць Вас з апошнімі навінамі аб ходзе падрыхтоўкі канферэнцыі.
Нагадваем, што працягваецца перыяд рэгістрацыі ўдзельнікаў канферэнцыі і
прыёму тэзісаў дакладаў, які працягнецца да 1 чэрвеня 2016 г.
Падрабязная інфармацыя аб рэгістрацыі і афармленні тэзісаў была дадзена ў 2-м
інфармацыйным лісце (таксама даступна на сайце http://bio.bsu.by/hydrobio/news.html).
Калі ласка, дасканала вычытвайце тэзісы!
Арганизацыйны ўнёсак за ўдзел у канферэнцыі (50 $, альбо эквівалентная сума ў
расійскіх ці беларускіх рублях) аплачваецца банкаўскім пераводам да 1 ліпеня 2016 г.
(рэквізіты ёсць ў 2-м інфармацыйным лісце) альбо, па ўзгадненні з Аргкамітэтам, па прыездзе на канферэнцыю.
Звяртаем увагу, што Аргкамітэт канферэнцыі прыняў рашэнне дазволіць дыстанцыйны ўдзел у канферэнцыі (ўнёсак за публікацыю тэзісаў ў зборніку матэрыялаў
канферэнцыі складзе 15 $), а таксама знізіць памер арганізацыйнага ўнёску да 30 $ для
маладых навукоўцаў (да 35 гадоў) пры асабiстым удзеле.
Пры публікацыі другіх (трэціх) тэзісаў ад аднаго ўдзельніка канферэнцыі ўнёсак за
дадатковую публікацыю складзе 10$.

ЖЫЛЛЁВЫЯ УМОВЫ
Аргкамітэт плануе рассяленне ўсіх удзельнікаў канферэнцыі ў санаторыі "Нарачанскі
бераг» ў крокавай даступнасці ад УНЦ "Нарачанская біялагічная станцыя імя Г.Г. Винберга», у
сувязі з чым правядзенне часткі канферэнцыйных мерапрыемстваў плануецца на базе
Біястанцыі. На сайце санаторыя можна азнаёміцца з умовамі пражывання
http://www.narochbereg.by/index.php/living і расцэнкамі, якія ўключаюць поўны комплекс
харчавання http://www.narochbereg.by/index.php/prices
Браніраванне нумароў для ўдзельнікаў канферэнцыі пачнецца з 16 траўня 2016 г.
У санаторыі патрабуецца поўная перадаплата за час пражывання, аплаціць забраніраваныя
месца будзе неабходна да пачатку жніўня. Пры браніраванні нумароў на сайце санаторыя
http://www.narochbereg.by/index.php/bron ў апошнім пункце «Паведамленні і пажаданні», калi
ласка, пазначце: «Удзел у канферэнцыі «Азёрныя экасістэмы...»
Увага! Колькасць нумароў у санаторыі абмежавана. Пры познім браніраванні
Аргкамітэт не гарантуе наяўнасці свабодных месцаў або нумароў жаданай катэгорыі.

ПАРТНЕР НАШАЙ КАНФЕРЭНЦЫI – ЖУРНАЛ
СIБIРСКAГA ФЕДЭРАЛЬНАГА УНIВЕРСIТЭТА
Выбраныя працы, прадстаўленыя на канферэнцыі,
будуць рэкамендаваныя Навуковым Саветам
Аргкамітэта да апублікавання ў Журнале
Сибирского федерального университета. Биология /
Journal of Siberian Federal University. Biology
Журнал уключаны ў базы дадзеных «Russian
Science Citation Index» i «Zoological Record» на
платформе «Web of Science».
Па дамоўленасці з рэдкалегіяй, будзе апублікаваны спецыяльны выпуск гэтага
часопіса, у які ўвойдуць каля 10 абраных прац, прадстаўленых на канферэнцыі. Артыкулы
будуць апублікаваныя бясплатна для аўтараў.
Адбор найбольш цікавых і значных работ для спэцвыпуску часопіса будзе
праводзіцца членамі Аргкамітэту па выніках разгляду тэзісаў, якiя паступілі (папярэдняя
стадыя) і непасрэдна саміх дакладаў, прадстаўленых на канферэнцыі (заключная
стадыя). У далейшым аўтары выбраных прац змогуць падрыхтаваць рукапісы сваіх
артыкулаў на рускай або ангельскай мовах ў адпаведнасці з требованиями издания
(journal rules http://journal.sfu-kras.ru/sites/journal.sfu-kras.ru/files/rules-bio_0.pdf).
Аргкамітэт ажыццяўляе папярэдні «кантроль якасці» на адпаведнасць правілам
часопіса. Пададзеныя рукапісы будуць праходзіць "сляпое" рэцэнзаванне пры ўдзеле як
мінімум двух міжнародных экспертаў з адпаведных абласцей ведаў.
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19 – 23 – Святочная вячэра
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10 – 11 – Постэрная сессiя
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00
10 – 12 – Ад’езд на Мiнск

Запланаваны час для пленарнага даклада - 30 хвiлiн, секцыйнага - 15 хвiлiн, уключаючы адказы на пытанні (5 хвiлiн).
Просім даслаць паведамленне пра неабходнасьць афіцыйнага запрашэння для
ўдзелу ў працы канферэнцыі. Запрашэнне будзе выслана па электроннай пошце пасля
атрымання тэзісаў дакладу, арыгінал можна будзе атрымаць па прыездзе на канферэнцыю.
Да сустрэчы на беразе Нарачы!

Кантакты Аргкамітэта:
e-mail: naroch2016@gmail.com
Тел.: +375(17)209-58-03; +375(17)209-58-14; факс: +375(17)209-58-14,
Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці 4, БДУ, біялагічны факультэт, НДЛ гідраэкалогіі, Аргкамітэт

