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KVIEČIA DALYVAUTI 

 

TARPTAUTINĖJE MOKSLINĖJE-PRAKTINĖJE KONFERENCIJOJE 

INOVACIJOS LEIDYBOS, POLIGRAFIJOS IR MULTIMEDIJOS TECHNOLOGIJOSE 2018 

 

 

 

Konferencijos pradžia 2018 m. balandžio mėn. 19 d. 10 val. 

Kauno kolegijos Studijų centre 

Pramonės pr. 22A – 406 / 407, LT-50468 Kaunas 

 

KONFERENCIJOS TEMATIKA 

 Printmedia ir multimedia moksle, studijose ir praktikoje; 

 Naujos technologijos ir įrengimai ikispaustuviniuose ir spaudos procesuose; 

 Spaudos kokybė, kontrolė, standartų diegimas ir vadyba; 

 Kompiuterinis dizainas ir reklama. 

KONFERENCIJOS KALBOS: lietuvių, anglų, rusų. 

KONFERENCIJOS DALYVIŲ (be pranešimų)  REGISTRACIJA 

Prašome iki 2018 m. balandžio 3 d. užpildyti konferencijos registracijos formą internete 
adresu http://conference.media.kauko.lt/registration/ 

* Užsiregistravusiems vėliau dalyvio pažymėjimas neišduodamas. 

KONFERENCIJOS MOKESTIS 

Konferencijos mokestis — 22 Eur įmokamas į Kauno kolegijos banko sąskaitą*. 

Įmonės kodas: 111965284 
Sąskaitos numeris: LT287300010002229776 
Bankas: AB Swedbank 
Banko kodas: 73000, SWIFT kodas, darant perlaidą iš užsienio BIC-HABALT22 
Mokėjimo paskirtyje nurodyti 
dalyvio vardą, pavardę ir tekstą IPPMT’2018 konferencijos mokestis. 

* Konferencijos mokestis nepadengia kelionės ir apgyvendinimo išlaidų. 
Kauno kolegijos darbuotojams konferencijos mokesčio nėra. 

Daugiau informacijos apie konferenciją pateikiama internete adresu 
http://conference.media.kauko.lt/ 

http://conference.media.kauko.lt/
mailto:konferencija.lp@kauko.lt
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REIKALAVIMAI PRANEŠIMAMS (be straipsnio) 

Prašome iki 2018 m. balandžio 3 d. užpildyti konferencijos registracijos formą internete 
adresu http://conference.media.kauko.lt/registration/ 

ir pateikti pranešimo temą elektroniniu paštu konferencija.md@go.kauko.lt 

Pranešimų trukmė iki 20 min. Jei pranešimas skaitomas lietuvių kalba, tai skaidrės 
pateikiamos viena iš užsienio kalbų. 

REIKALAVIMAI PUBLIKACIJOMS 

Konferencijos medžiagą numatoma publikuoti atskiru leidiniu 

INOVACIJOS LEIDYBOS, POLIGRAFIJOS IR MULTIMEDIJOS TECHNOLOGIJOSE 2018. 

Prašome iki 2018 m. vasario 15 d. užpildyti konferencijos registracijos formą internete 
adresu http://conference.media.kauko.lt/registration/ 

Santraukos pateikamos iki 2018 m. vasario 15 d. elektroniniu paštu 
konferencija.md@go.kauko.lt 

Straipsniai įteikiami iki 2018 m. kovo 20 d. elektroniniu paštu konferencija.md@go.kauko.lt 

 Publikavimui pateikiamas tik elektroninis Microsoft Word dokumentas anglų arba rusų 
kalba. Rusų kalba pateikiamo straipsnio santrauka rašoma anglų kalba. Santrauka 
neilgesnė kaip 1200 simbolių. 

 Straipsnio apimtis 5–8 puslapiai lapai (A5 formatas); 

 Visos paraštės po 2 cm; 

 Šrifto eskizas Times New Roman, tarpai tarp pastraipos eilučių neformuojami; 

Visi reikalavimai santraukai ir straipsniui pateikiami internete adresu 
http://conference.media.kauko.lt/registration/ 
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