GUANYA Y VINE AL WLIC 2014
80th IFLA World Library and Information Congress
16th – 22th August 2014
Lyon, Francia
Tema:

“Libraries, Citizens, Societies:
Confluence for Knowledge”
Més informació en: http://conference.ifla.org/ifla80

Guanyadors de
l’«IFLA/ekz LIS Student Paper Award»
2009 Agnese Perrone, University of Parma, Italy
2010 Chiara Consonni, DILLTallin/Parma/Oslo
2011 Cletus D Kuunifaa, School of Information
Studies, University of Wisconsin Milwaukee

IFLA
INTERNATIONAL FEDERATION
OF LIBRARY ASSOCIATIONS
AND INSTITUTIONS

2012 Martin Julius V. Perez & Mariel R. Templanza,
School of Library and Information Studies,
University of the Philippines, Diliman, Quezon
City, Philippines
2013 Tamara Rhodes, School of Library and
Information Sciences at North Carolina
Central University, Durham, NC, USA

Patrocinadors:

VI Premi de l’IFLA/ekz
a la millor comunicació d’estudiants
de BID («IFLA/ekz LIS
Student Paper Award 2014»)
Crida a la participació

Contacte:
IFLA Section of Education & Training
c/o Dr. Petra Hauke
Berlin School of Library and Information Science
Humboldt-Universität zu Berlin
Adreça: Hochkalterweg 3a, D-12107 Berlín, Alemanya
A/e: petra.hauke@hu-berlin.de
http://www.ifla.org/en/set

COM PARTICIPAR-HI?

CONSELLS DE REDACCIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els criteris per avaluar la qualitat i la pertinència de les
comunicacions són:

millor comunicació d’estudiants de Biblioteconomia,
Informació i Documentació (BID)» coordinat pel Comitè
Permanent de la Secció d’Educació i Formació (SET).

Per ajudar els estudiants amb menys experiència en la
redacció de resums i de comunicacions, al lloc web de la
SET (http://www.ifla.org/en/set/) es poden consultar
unes plantilles amb els requisits formals per al resum i el
text complet de la comunicació.

2. Els objectius del premi són:

PAS A PAS

1. L’IFLA convoca per segona vegada el «Premi a la

 Fomentar entre els estudiants de BID la tramesa

de comunicacions relacionades amb el tema del
congrés de l’IFLA.
 Recompensar la millor comunicació presentada

per estudiants de BID al congrés anual de l’IFLA.
 Oferir als estudiants de BID l’oportunitat de

participar activament en el congrés de l’IFLA.
 Facilitar

als estudiants de BID un millor
coneixement de les activitats de l’IFLA.

En primer lloc cal visitar el lloc web del congrés de
l’IFLA
del
2014
(http://conference.ifla.org/ifla80/congress-overview) i
respondre el «call for papers» de la secció en què es vulgui
participar.
Posteriorment, per concursar en el premi, els estudiants
als quals alguna secció de l’IFLA els hagi acceptat el
resum, hauran de seguir les pautes següents:
 Enviar els documents següents: (1) el text complet

i preparar la nova generació de
professionals de BID de cara a la seva implicació
en les activitats de l’IFLA.

de la comunicació, (2) una còpia de l’escrit
d’acceptació de la comunicació per part de la
secció corresponent de l’IFLA, i (3) una carta de
recomanació d’un professor de l’estudiant.

3. El premi va adreçat a estudiants de BID d’arreu del

 Les trameses han de complir els models de les

 Animar

món que estiguin matriculats en un programa de
formació que condueixi al primer nivell professional de
qualificació (grau, diplomatura, llicenciatura o màster,
segons la realitat universitària i professional del camp de la
BID al país on estiguin matriculats els estudiants). Els
estudiants de doctorat no podran participar en aquest
premi.

4. Totes les seccions de l’IFLA tenen el compromís

d’obrir el seu «call for papers» als estudiants. Les
comunicacions d’estudiants que hagin estat acceptades
seran presentades públicament, ja sigui en la sessió del
congrés corresponent a la secció on s’hagin presentat o, si
és més escaient, a la sessió oberta de la SET.

plantilles, tant pel que fa als requisits d’un resum
ben estructurat com en altres aspectes d’estil com
les notes, les referències bibliogràfiques, etc.
 Els candidats hauran d’enviar la seva sol·licitud i

els tres documents anteriorment esmentats per
correu electrònic o per correu postal a l’IFLA
SET, c/o Dr Petra Hauke, Hochkalterweg 3a, D12107 Berlín, Alemanya, correu electrònic:
petra.hauke@buchprojekte.com.

Dates límit a recordar:
1de maig de 2014: tramesa del text complet de
la comunicació;
15 de maig de 2014: notificació del premi.

 Connexió amb el tema del congrés de l’IFLA i

amb els subtemes de la secció a la qual es presenti
la comunicació.
 Ajust de les qüestions tractades en la comunicació

als temes d’actualitat propis de l’àmbit en el qual
s’enquadra la comunicació i, en conseqüència,
pertinència de la bibliografia referenciada.
 Qualitat de les idees, mètodes, resultats o

argumentacions.
 Qualitat de la redacció i de les referències

bibliogràfiques.

PROCÉS DE SELECCIÓ
Les comunicacions seran avaluades pel Comitè del
Premi IFLA a la millor comunicació d'estudiants de
BID, format pels membres electes actuals del Comitè
Permanent de la SET. Seran reconeguts fins a un
màxim de tres finalistes sempre que assoleixin un
nivell destacat. Entre les comunicacions finalistes es
triarà el treball del guanyador, que serà premiat amb el
suport financer per assistir a l’IFLA WLIC.

EL PREMI
El premi per al guanyador de l’«IFLA/ekz LIS Student
Paper Award 2014» inclou:
 La quota d’inscripció a l’IFLA WLIC 2014 i una

subvenció per a bitllets d’avió en classe turista i
per a despeses d’allotjament econòmic d’un
màxim de 1000 €,
 Un any d’afiliació gratuïta a l’IFLA,
 Recomanació de publicació de la comunicació a

l’IFLA journal.
Al segon i tercer finalistes se’ls concedirà un certificat
acreditatiu i 1 any d’afiliació gratuïta a la Secció
d’Educació i Formació d’IFLA.

