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Привілеї членства:
• можливість публікуватися в 
Інформаційному бюлетені EURASLIC і 
матеріалах конференцій (видання з 
відкритим доступом)

• доступ до грантів і спонсорської підтримки 

• доступ до поштового розсилання 
EURASLIC 

•• доступ до збірних каталогів EURASLIC і 
IAMSLIC та послуг міжбібліотечного 
абонемента 

• доступ до онлайн-пошукової бази членів 
EURASLIC/IAMSLIC 

•• участь у конференціях, що проводяться 
раз у два роки: налагодження ділових 
зав’язків з колегами у Європі, відвідування 
семінарів за темою управління 
інформацією з водного середовища, 
поповнення професійних знань з 
управління інформацією та бібліотечної 
справи,справи, презентація ваших власних робiт та 
проектів міжнародного суспільства колег

• підтримка численного європейського і 
міжнародного суспільства, тобто лобі-груп, 
у справах управління інформацією з 
водного середовища

Поштове розсилання 
EURASLIC:
Щоб  підписатися, надiшліть електронного 
листа на адресу:
mailinglist-subscribe@euraslic.org
Тема (SUBJECT): subscribe EURASLIC

Щоб відписЩоб відписатися, надiшліть електронного 
листа на адресу:
mailinglist-unsuscribe@euraslic.org
Тема (SUBJECT): unsubscribe EURASLIC

Повідомлення відправляйте на: 
mailinglist@euraslic.org 

Конференції
http://euraslic.org/conferences

• конференція проводиться кожні 
два роки, зазвичай у травні 

• деякі конференції проводяться 
сумісно з конференціями IAMSLIC 

Контакти:
• mmayer@irb.hr
• info@euraslic.org

Президент
Sofija Konjević
sofija@irb.hr

Віце-президент
Stephanie Ronan 
Stephanie.Ronan@Marine.ie

СекрСекретар
Marina Mayer
mmayer@irb.hr

Колишнiй президент 
Bart Goossens
bart.goossens@inbo.be

Виконавчій комітет 
(термін 2021 – 2023)
http://www.euraslic.org/euraslic-execu-
tive-board


