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The 37

קול קורא לארגון ימי עיון ,מושבים ,סדנאות
עמיתים יקרים,
כנס מידע  2023הוא האירוע המקצועי והיוקרתי של תעשיית המידע בישראל .הכנס מייזומה ובארגונה של חברת טלדן חוגג השנה 37
שנים להיווסדו .התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות וחדשנות בתחום המידע והתעשייה הדיגיטלית יוצרים עושר עצום של נושאים
ותחומים רלוונטיים לדיון .הכנס מהווה זירה להתעדכנות מקצועית ,מצפים לכם  3ימים של חוויות לימודים מרתקות! אנו קוראים
למיטב אנשי המקצוע בתחומי המידע ,הטכנולוגיה ,התכנים והתעשייה הדיגיטלית לקחת חלק ,להשפיע ולהשתתף בכנס מידע .2023

תחומי עניין
בכנס מתוכננים ימי עיון מלאים ,סדנאות ומושבים שיעסקו בן השאר בתחומים הבאים או בתחומים המשיקים להם:
עולם המידע  :2023חדשנות וטכנולוגיות פורצות דרך

Machine learning

מטאוורס -היקום הווירטואלי החדש

Data-Driven

אנליטיקה ומדעי הנתונים

: Open Science, Open Access
מודלים חדשים של פרסום אקדמי

Virtual Reality

 - Green Libraryקיימות בספריות ובאקדמיה

Big Data, Data Analysis

מדידת תפוקות מחקר באקדמיה

 - No Codeמערכות ומגמות לעתיד

ממשקים למיפוי ,למידה ושמירת מידע באקדמיה

Web 3

עולמות העתיד של המידענות

מידענות  :2023טעימות מעולמות העתיד

טכנולוגיות וכלים לעיבוד ,אחזור וניתוח מידע

בלוקצ'יין

 Big Dataוחוכמת ההמונים בשירותי הרפואה והבריאות

זכויות יוצרים וניהול תוכן דיגיטלי

מודיעין עסקי תחרותי

 - NFTקניין וזהות דיגיטלית

ארכיונים ,דיגיטציה ושימור מידע

 - AIאפיון צרכים

קהל יעד
מנהלי מידע וידע ,עורכי תוכן ,יצרני תוכן אינטרנטי ,בלוגרים ,אנשי מדיה חברתית ותקשורת ,מנהלי ספריות ומרכזי מידע ,מידענים,
ספרנים ,חוקרים ,אנליסטים ,משפטנים ,אנשי אקדמיה ,מנהלי מערכות מידע ,מפתחי אפליקציות ,מנהלי פורטלים ואתרים ,מנהלי
מודיעין עסקי ,מנהלי פרויקטים ,מנהלים בכירים ממגזרים שונים :אקדמיה ,תעשייה ,מסחר ,ממשל ,רפואה ומשפט.

אופן הגשת ההצעות
המעונינים לארגן יום עיון ,סדנאות או להרצות מתבקשים לשלוח את הצעתם לועדת ההיגוי של הכנס.
את ההצעה יש להגיש בצירוף נושא יום העיון ותקציר המתאר את ההצעה ליעל מאיהconferences@teldan.com :
אנו מודים לכם על התעניינותכם ומקווים לראותכם שותפים לחוויה האינטלקטואלית ,המקצועית והחברתית של כנס מידע .2023

לוח זמנים
את ההצעות יש להגיש עד 13/11/2022

