
      

 

  

Поддржано од проектот: Национални Инцијативи за Отворена Наука – Европа 
 

 

ПРВ СОСТАНОК НА НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИЈАТИВА ЗА 
ОТВОРЕНАТА НАУКА ВО ОБЛАКОТ 

Online, 15. Март 2021, 12:00-13:30 часот 

Почитувани, 

Ни претставува особена чест да ве поканиме на првиот состанок за формирање на Националната 
иницијатива за отворена наука во облакот – NOSCI.mk.  

Формирањето на националните иницијативи за облакот за отворена наука е еден од главните приоритети 
на проектот НИ4ОС-Европа. Целта на овие иницијативи е промоција на синергии на заинтересираните 
чинители на национално ниво, како и оптимизација и артикулација на нивното активно учество во 
европските и глобалните текови за отворена наука, вклучувајќи го тука и Европскиот Облак за Отворена 
Наука EOSC. Овие инцијативи се очекува да играат значајна улога во своите земји и да имаат силно 
влијание во управувањето со EOSC. Дополнително, иницијативите ќе ги промовираат FAIR (Findable, 
Accessible, Interoperable, and Reuseable) (Пронајдливи, Достапни, Интероперабилни и Повторно 
искористливи) податоци, а ќе се залагаат и за овозможување на техничка и организациска поддршка за 
развој на инфраструктури и на сервиси на национално ниво и нивно обединување во заедничките 
европски каталози.  

Главната цел на овој состанок е запознавање со придобивките и можностите од воспоставувањето на 
национална инцијатива, како и идентификување на потребата и основните елементи за развој на 
институционална и национална стратегија за отворена наука.  

Програма 
Време Наслов Презентер 

15.03.2021, понеделник 

12:00 – 12:10 Отворена наука и иницијативи за облакот 
за отворена наука Анастас Мишев, ФИНКИ 

12:10 – 12:25 Отворени податоци и публикации Владимир Трајковиќ, ФИНКИ 
12:25 – 12:40 Отворени методи и алатки Бојана Котеска, ФИНКИ 
12:40 – 12:55 Отворени сервиси и инфраструктури Соња Филипоска, ФИНКИ 

12:55 – 13:30 
Отворена дискусија за воспоставување на 
NOSCI.mk и градење на национални 
стратегии 

 

Ќе ни претставува особена чест ако присуствувате на овој виртуелен настан и се придружите на 
иницијативата. За да добиете можност за пристап, потребно е да се регистрирате на следниот линк 

https://www.nosci.mk/?page_id=205&lang=mk 

По регистрацијата ќе добиете електронска пошта со сите детали за поврзување на платформата за 
вебинари на проектот.  

 


