Скъпи приятели, колеги и съмишленици в научните прояви на Института за
мениджмънт на знанието - Скопие, Република Северна Македония,
Общото ни желание е да се срещнем и обменим информация за своите
постижения на
XXIV Международна научна конференция
KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS
в гр. Врънячка баня, Република Сърбия
от 27 до 29 март 2020 година.
Досегашните ни срещи на изминалите 23 конференции, на които представяхме
резултатите от нашите изследвания в различни области на науката, допринесоха за
укрепване на научния капацитет, за създаване на силна мрежа от контакти и за
развиване на научна мисъл и изследователски потенциалза бъдещето.
Гордеем се с всичко, което направихме заедно досега.
Но в живота ни възникват и непредвидени ситуации, поради което със съжаление
ви информираме, че планираната конференция във гр. Върнячка баня, РСърбия
(27 – 29. 03. 2020 г.) няма да се проведе.
Причината за това решение на ръководството на Института за мениджмънт на
знанието-Скопие е рискът от разпространението на COVID 19. Не можем да
игнорираме всички последни препоръки и данни на СЗО, както и много
деликатното съобщение на домакините от гр.Врънячка баня, че по тази причина не
се препоръчва провеждането на международни научни форуми, какъвто е нашият.
Надяваме се да разберете това решение като грижа за здравето на всеки участник
и гост на Конференцията.
Въпреки това, ангажиментът ни да споделим най-новите научни изследвания ще
да бъде реализиран, чрез видеоконференция на 27 март 2020 г., за което сме
съставили указания за вашето активното участие.
Процедурата за видеоконференцията ще бъде публикувана на уебсайта на
Института за мениджмънт на знанието: www.ikm.mk , 7 дни преди насрочената
дата: 27. 03. 2020 г.

Във връзка с горното ви уведомяваме, че:
1. Всеки участник заявил лично или дистанционно участие с одобрен доклад и
заплатена такса правоучастие ще си получи както и до сега полагащите му се
материали: списание в книжен формат, CD с всички доклади от
конференцията, сертификат, фактура, и т.н!
2. Дистанционно участващите от Р.България ще си получат както и досега
всички полагащи им се материали.
3. Участниците от Р.България, които са заявили лично присъствие във Врънячка
баня, при което досега на място са заплащали таксите, трябва да се свържат
по телефона (+359 888 435 189) или чрез имейл (kavdanska@abv.bg) с нашия
Регионален координатор за Р.България – д-р Мария Кавданска, за да се
представяти посочат начина на авторство: самостоятелно или в съавторство
и с кого; телефон за контакт; адрес на удобен офис на ЕКОНТ, на който ще
получат материалите.
4. Същото важи и за участниците от Р.България с преведени по банка такси, за
да си получат материалите от нашия Регионален координатор за Р.България
– д-р Мария Кавданска.
При създалите се обстоятелства, д-р М. Кавданска е на разположение за
уточняващи въпроси, за предпочитане по телефона: +359 888 435 189.
С най-добри пожелания ви очакваме да се видим на 27 март 2020 г. във
виртуалното пространство!

