Объявление.
Группа компаний IPR MEDIA приглашает Вас принять участие в
уникальном мастер-классе "Возможности ЭБС IPR BOOKS. Современные
сервисы и технологии для эффективного выстраивания учебного процесса.
Преимущества сотрудничества с ГК IPR MEDIA для авторов"
Проведение данного мастер-класса

рекомендовано для посещения

профессорско-преподавательского состава, магистрантам и докторантам вуза с
целью

обучения

и

получения

актуальной

информации

о

важной

части

образовательного процесса в современных условиях цифровизации - электроннобиблиотечной системе.
Мероприятие состоится 13 февраля 2019 года в 09:00. Место проведения - г.
Алматы, ул Достык 13, 314 каб. Ответственное лицо за мероприятие, директор

библиотеки Имансыдыкова Нургуль Жайлауовна
В рамках мастер-класса Кутуева Вита Викторовна, директор по развитию ГК
IPR MEDIA, расскажет о новых и необходимых технологиях электронно-библиотечной
системы

IPR

BOOKS,

которые

направлены

на

автоматизацию

процессов

комплектования и книгообеспеченности библиотеки вуза и рабочих программ
дисциплин профессорско-преподавательского состава.
Группа компаний IPR MEDIA - крупнейший разработчик IT-ресурсов для
образования, науки и бизнеса, а также издательство учебной и научной литературы.
ЭБС IPR BOOKS - входит в тройку лидеров отечественных полнотекстовых баз
данных учебной и научной литературы. ЭБС IPR BOOKS содержит более 130 000
публикаций.
Всем участникам мастер-класса будут вручены именные сертификаты.
Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1nHQir7fpBdT5dE6rvEl5gGohQH45k2PyfZ3Nozue8lM/ed
it
Задать вопросы о семинаре Вы можете по телефону: 8-800-555-22-35 (доб. 145)
или электронной почте: v.kutueva@iprbooks.ru 8 727 2 61 22 43, 8 727 2 72 81 97

Хабарландыру.
IPR MEDIA компания тобы сіздерді «ЭБС IPRBOOKS мүмкіндіктері.
Заманауи сервистер мен технологиялар арқасында оқу үрдісін тиімді құру.
Авторлар үшін IPR MEDIA КТ-мен ынтымақтастықтың артықшылықтары»
атты бірегей мастер-класқа қатысуға шақырады.
Оқу және заманауи цифрландыру жағдайында электронды - кітапхана
жүйесінде білім беру үрдісінің маңызды бөлігі туралы өзекті ақпарат алу мақсатында
аталған

мастер-классқа

унивеситетіміздің

профессор-оқытушы

құрамына,

магистранттар және докторанттар қатысу ұсынылды.
Іс-шара 2019 жылы 13 ақпанда сағат 09:00-де өтеді. Өтетін орны: Алматы
қаласы, Достық 13, 314 каб.
Іс-шараға жауапты тұлға, ғылыми кітапхана директоры Имансыдықова
Нұргүл Жайлауқызы
Мастер-класс аясында IPR MEDIA КТ дамыту жөніндегі директоры Кутуева
Вита Викторовна ЖОО кітапханасын толықтыру және кітаппен қамтамасыз ету
үдерістерін автоматтандыруға және профессор-оқытушылар құрамы пәндерінің жұмыс
бағдарламаларын

автоматтандыруға

бағытталған

IPR

BOOKS

электронды-

кітапханалық жүйесінің жаңа және қажетті технологиялары туралы айтып береді.
IPR MEDIA компания тобы - білім беру, ғылым және бизнес үшін ITресурстардың ірі әзірлеушісі, сондай-ақ оқу және ғылыми әдебиеттер баспасын
әзірлеуші. ЭБС IPRBOOKS-оқу және ғылыми әдебиеттің отандық толық мәтінді
мәліметтер базасының көшбасшы үштігіне кіреді. ЭБС IPR BOOKS 130 000 астам
басылымдарды қамтиды.
Мастер-класс қатысушыларына атаулы сертификаттар беріледі.
Қатысу үшін тіркеуден өту қажет, мына сілтеме бойынша:
https://docs.google.com/forms/d/1nHQir7fpBdT5dE6rvEl5gGohQH45k2PyfZ3Nozue8lM/ed
it
Сіз семинар бойынша сұрақтарыңыз болса мына телефонға хабарласа аласыз 8-800555-22-35 (қосым. 145), 8 727 2 61 43, 8 727 2 72 81 97 немесе электрондық пошта
арқылы: v.kutueva@iprbooks.ru

Announcement
The IPR MEDIA group invites you to participate in a unique master
class "Possibilities of the Electronic Library System IPR BOOKS. Modern
services and technologies for effective forming of educational process.
Advantages of cooperation with Group of companies IPR MEDIA to
authors"
The holding of this master class is recommended for visit of the teaching
staff, to undergraduates and doctoral candidates of higher education
institution for the purpose of training and obtaining relevant information on an
important part of educational process in modern conditions of digitalization - an
electronic library system.
The event will take place on February 13, 2019 at 09:00. The venue is
Almaty, Dostyk St. 13, 314 of offices. The responsible person for an action, the
director of scientific library Imansydykova Nurgul Zhailauovna.
Within the master class Kutuyeva Vita Viktorovna, the director of
development of IPR MEDIA Group, will tell about new and necessary
technologies of the electronic library system IPR BOOKS which are directed to
process automation of acquisition and provision of books of library of higher
education institution and working programs of disciplines of the teaching staff.
IPR MEDIA group - the largest developer of IT resources for education,
science and business and also publishing house of educational and scientific
literature. ELS IPR BOOKS - enters into top three of domestic full text
databases of educational and scientific literature. ELS IPR BOOKS contains
more than 130,000 publications.
All participants of a master class will be handed personalized certificates.
For participation it is necessary to be registered according to the reference:
https://docs.google.com/forms/d/1nHQir7fpBdT5dE6rvEl5gGohQH45k2PyfZ3Nozue8lM/ed
it

You can ask questions about seminar on this number: 8-800-555-22-35 (ext.
145) or e-mail: v.kutueva@iprbooks.ru 8 727 2 61 22 43, 8 727 2 72 81 97

