ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі наукового семінару:
«Архівні фонди наукової спадщини України: історія формування,
інформаційний потенціал, вектори розвитку в цифрову епоху»
у рамках Міжнародної наукової конференції
«БІБЛІОТЕКА. НАУКА. КОМУНІКАЦІЯ: РОЗВИТОК
БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ
ЦИФРОВІЗАЦІЇ»,
яка
проводиться
Національною
бібліотекою
України
імені
В. І. Вернадського в місті Києві 6–8 жовтня 2020 р.
Початок роботи конференції – 6 жовтня 2019 р. (вівторок) 2020 р. о 10
год. у конференц-залі Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського, семінару – середа, 7 жовтня 2020 р., 10 год. – 14 год.,
корпус приміщення по вул. Володимирській, 62 (читальна зала відділу
фонду юдаїки Інституту рукопису, 4-й поверх, кімн. 403).
Наукові керівники семінару:
Науковий керівники: Яременко Лідія Миколаївна, директор
Інституту архівознавства НБУВ, кандидат історичних наук, старший
науковий співробітник, заслужений працівник культури України,
Учений секретар семінару: Вербіцька Оксана Іванівна, старший
науковий співробітник відділу історії академічної науки Інституту
архівознавства НБУВ, кандидат філософських наук
У разі подовження строків загальнодержавних заходів, спрямованих на
запобігання поширенню вірусу COVID-19, міжнародна наукова
конференція відбудеться в режимі онлайн. Про дату проведення
зареєстрованих учасників буде поінформовано додатково.
Реєстрація учасників на веб-порталі – до 15 вересня 2020 р.
Матеріали доповіді зареєструвати на сайті конференції!
Термін подання рукописів тез для опублікування у збірнику матеріалів
конференції – до 3 серпня 2020 р.
До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися. Обсяг
тез наукової доповіді – до трьох сторінок (оформлені відповідно до вимог)
комп’ютерного тексту з наявністю індексу УДК та англійською мовою назви
публікації, відомостей про автора, анотації (150 знаків) і ключовими словами
(3–6 слів). Формат А4 (297х210 мм); орієнтація – книжкова; текстовий
редактор – Microsoft Word, версія не нижче 6.0; всі береги – 20 мм; шрифт

(гарнітура) – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5;
стиль – Normal (звичайний); сторінки – без нумерації; не використовувати
примусові переноси.
Приймаються тільки ті матеріали, які повністю відповідають тематиці
конференції та вказаним вимогам, мають наукове та прикладне значення.
Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей на конференцію.
З метою забезпечення організації проведення конференції та видання тез
учасників конференції пропонується внести благодійну допомогу у розмірі
200 грн. Реквізити для сплати благодійної допомоги – на веб-сторінці
конференції http://www.nbuv.gov.ua/node/5220. У випадку внесення
благодійної допомоги на проведення конференції просимо надіслати на
електронну адресу вченого секретаря секції копію (електронну, фотокопію)
квитанції про сплату.
Контакти оргкомітету семінару:
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 62
Тел.: (066) 779 87 92 – Яременко Л. М.,
Тел.: (063) 892 20 29 – Вербіцька О. І.
E-mail: yaremenko@nbuv.gov.ua, verbitska@nbuv.gov.ua, xenaver@ukr.net
Більше про конференцію – на веб-сторінці:
http://www.nbuv.gov.ua/node/5220 .
Будемо раді вашій участі у конференції!
З повагою, керівник та вчений секретар семінару

