TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA
2017 m. kovo 23 d., Kaunas

“DARNI VISUOMENĖ: IŠŠŪKIAI IR PERSPEKTYVOS”
Konferencijos tikslas: suburti įvairių sričių tyrėjus, mokslininkus ir praktikus siekiant aptarti darnios
visuomenės plėtros iššūkius ir perspektyvas, pristatyti konferencijos tematikai aktualių tyrimų rezultatus,
pasidalinti įžvalgomis, patirtimi bei novatoriškomis idėjomis.
KONFERENCIJOS TEMOS IR POTEMĖS
Dalyviai kviečiami rengti straipsnius (anglų arba lietuvių kalbomis) ir/ar skaityti pranešimus tokiose temose
bei potemėse:
I. Socialinis verslas:
- Socialinis verslas. Kodėl svarbu apie jį kalbėti?
- Socialinis verslas vs tradicinis verslas
- Socialinio verslo rizikos
- Socialiniai verslininkai. Kas jie tokie?
- Atskirties regionų plėtra (verslas kaimo vietovėse)
- Socialinio verslo kūrėjams kylantys iššūkiai
II. Atsakinga komunikacija:
- Socialiai atsakingos medijos ir žmonių teisės
- Daugiakultūrinė ir tarpkultūrinė komunikacija
- Medijų galia ir komunikacijos poveikis
- Sąžininga komunikacija
- Socialinės atsakomybės komunikacija
- Socialinės medijos: galimybės ir grėsmės
III. Darni gyvensena:
- Atsakingas vartojimas
- Sveika gyvensena
- Socialiai atsakingas elgesys
- Atsakingas turizmas
- Ekoturizmas
- Socialiai aktyvi bendruomenė
- Bendruomeninių paslaugų vystymas ir plėtra
- Socialinės įtraukties skatinimas
- Darnios asmenybės ugdymas
KONFERENCIJOS VIETA: Kolpingo kolegija, A. Jakšto g. 6, Kaunas, Lietuva
INFORMACIJA IR REGISTRACIJA: konferencija@kolpingokolegija.lt, tel. +370 22 00 30

SVARBIOS DATOS:
Registracija iki 2017 m. kovo 10 d. Registruotis: https://goo.gl/ObngUV
Santraukos pateikimas iki 2017 m. sausio 16 d.
Informacijos pateikimas apie santraukos priėmimą iki 2017 m. sausio 23 d.
Pilno straipsnio pateikimas iki 2017 m. vasario 14 d.
Santraukas ir straipsnius siųsti adresu: konferencija@kolpingokolegija.lt.
Visi straipsniai recenzuojami. Priimti straipsniai bus spausdinami konferencijos leidinyje – žurnale “Iššūkiai ir
socialinė atsakomybė versle”. Žurnalas indeksuojamas EBSCOhost (ISSN 2029-7130).

STRAIPSNIO MAKETAVIMO REIKALAVIMAI
Teksto redaktorius: MS Word, šriftas Times New Roman; paraštės: viršuje ir apačioje 2 cm, kairėje 3 cm,
dešinėje 1 cm. Pastraipos įtrauka 1 cm. Tekstas pateikiamas su 1 pt eilėtarpiu (line spacing). Straipsniai
rengiami remiantis APA (Amerikos psichologijos asociacija) citavimo reikalavimais.
STRAIPSNIO STRUKTŪRA
Straipsnio struktūra
 Pavadinimas (didžiosiomis raidėmis, centruota, pajuodintas bold, 14 pt)
 Autoriaus vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis, centruota, pajuodintas, pasviras italic, 12 pt)
 Atstovaujama organizacija (centruota, normalus, 12 pt)
 Anotacija (lietuvių ir anglų kalbomis) (iki 100 žodžių, pasviras italic, 11 pt), anotacijoje anglų k. turi
būti pateikti pavadinimas, organizacija, autorius ir anotacijos tekstas.
 Įvadas, skyriai, išvados (pavadinimas pajuodintas bold, kitas tekstas normalus, 12 pt, lygiavimas pagal
kairį kraštą su 1 cm įtrauka)
 Lentelės (lentelės pavadinimas (centruotas, pajuodintas bold, 10 pt) pateikiamas virš lentelės,
numeruojama arabiškais skaitmenimis. Lentelės duomenys (normalus,10 pt)).
 Paveikslai (paveikslo pavadinimas (centruotas, pajuodintas bold, 10 pt) pateikiamas po paveikslu)
 Formulės (formulės surinktos MS Word formulių redaktoriumi (normalus,10 pt), numeruojamos)
 Literatūros sąrašas (nuorodos ir literatūros sąrašas pateikiamos APA (American Psychological
Association) standartu; pavadinimas centruotas, pajuodintas bold, kitas tekstas normalus, 12 pt)
Dalyvavimas konferencijoje nemokamas. Pageidaujantiems bus išduotas dalyvio pažymėjimas.
Dalyvio pažymėjimo kaina – 10 EUR (netaikoma rengiantiems straipsnius)
Straipsnio publikavimo kaina - 20 EUR
Informacija pinigų pervedimui:
Kolpingo kolegija (įm.k.193038291)
Sąskaitos Nr.: LT13 7044 0600 0323 1710
AB SEB bankas
Dėl detalesnės informacijos kreiptis:
Dr. Lijana Navickienė
Kolpingo kolegija

Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas, Lietuva
Tel/fax +370 37 220030
E-paštas konferencija@kolping.lt

