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XII КОНФЕРЕНЦИЈА 

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СТАНДАРДИ: ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ БАШТИНЕ 
(национални скуп са међународним учешћем) 

 
Народна библиотека Србије, Београд, Скерлићева 1 

31. октобар - 1. новембар 2013. 
 
Научно-стручна конференција Нове технологије и стандарди: дигитализација националне баштине је 
редован годишњи скуп који од 2002. године организују  Математички факултет Универзитета у Београду, 
Математички институт САНУ, Народна библиотека Србије, Национални центар за дигитализацију 
(http://www.ncd.matf.bg.ac.rs, http://www.ncd.org.rs) и потпројекат 9 пројекта 44006 Министарства за науку 
Србије. Конференција је посвећена мултидисциплинарним аспектима дигитализације националне културне и 
научне баштине. Теме овогодишње, дванаесте по реду, конференције биће: 
 
• Разматрање елемената за формулисање националне стратегије дигитализације научне и културне 

баштине 
• Представљање текућих пројеката дигитализације, стандарда за дигитализацију, стручну обраду, 

чување и презентацију националне баштине, технолошких аспеката дигитализације (алгоритми, 
софтверска имплементација и примене нових технологија) и других придружених тема. 

 
Конференција ће бити одржана 31. октобра - 1. новембра 2013. године у Народној библиотеци Србије, 
Београд, Скерлићева 1. 
 
Учесници који желе да излажу на конференцији, треба да најкасније до 10. септембра 2013. године на 
адресу ncd@matf.bg.ac.rs  (у subject-линији обавезно навести: НЦД конференција, пријава рада) пошаљу 
апстракт рада (на српском и/или енглеском, као DOC-додатак поруци). 
 
Радови представљени на конференцији који прођу поступак рецензије биће штампани у часопису Преглед 
Националног центра за дигитализацију (NCD Review, http://elib.mi.sanu.ac.rs, http://www.ncd.matf.bg.ac.rs) 
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