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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо прийняти участь у Всеукраїнській науково-практичній

конференції "Бібліотека Чернівецького національного університету імені

Юрія Федьковича: історія та сучасність" з нагоди 160-річчя з дня заснування

Наукової бібліотеки ЧНУ, яка відбудеться 24-26 вересня 2012 року.

Місце проведення: Наукова бібліотека Чернівецького національного

університету імені Юрія Федьковича.

Напрями роботи конференції:
1. Історія бібліотечної справи.
2. Бібліотека вищого навчального закладу: фонди та обслуговування

користувачів.
3. Питання збереження та використання рідкісних та цінних книг

у бібліотеках.
4. Сучасні інформаційні технології на допомогу освіті та науці.
5. Напрями міжнародної співпраці та корпоративної діяльності

університетських бібліотек.

Під час роботи конференції відбудуться презентації друкованої

продукції видавництв міста та експонуватимуться книжкові виставки.

Для участі в конференції необхідно до 20 серпня 2012 року надіслати

заявку (зразок додається). Текст доповіді, прикріплений як додаток (назва

файлу з матеріалами пишеться українською мовою і складається з прізвища

та ініціалів автора, наприклад, Петренко М.І. doc.), надіслати

до 20 червня 2012 року. Заявку на участь у конференції та доповіді просимо

надсилати до оргкомітету електронною поштою library@chnu.edu.ua та за
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адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23, Наукова бібліотека ЧНУ,

оргкомітет конференції.

Доповіді учасників будуть опубліковані в збірнику матеріалів науково-

практичної конференції.

Витрати на участь у конференції за рахунок відряджаючої сторони.

Сайт бібліотеки: www.library.chnu.edu.ua

Довідки за телефонами:
0 (372) 58-47-60 – директор бібліотеки Михайло Богданович Зушман.
0 (372) 58-48-04 – заст. директора з наукової роботи Настасія Миколаївна Загородна.
0 (372) 58-47-71 – заст. д-ра з питань інформаційних технологій Олег Іванович Шилюк.
0 (372) 58-47-67 – зав. науково-методичного відділу Тетяна Дем’янівна Мурашевич.

Вимоги до оформлення статей:
 Папір – формат А-4.
 Текстовий  редактор Microsoft Word 2003 (Times New Roman), розмір –

14 pt, інтервал – 1, поля – 20 мм, абзацний відступ – 1,2.
 Ім’я та прізвище автора друкується у верхньому правому куті, УДК і ББК

– у лівому куті першої сторінки.
 Назва статті друкується великими літерами.
 Під назвою доповіді анотація українською мовою (2-3 речення), а також

ключові слова.
 У тексті посилання подається у квадратних дужках, де перше число вказує

номер посилання, а друге – сторінку джерела, звідки взято цитату
[9, с. 147].

 Список літератури подається через рядок після тексту статті під
заголовком ЛІТЕРАТУРА в алфавітному порядку, 10 pt й оформляється
відповідно до правил бібліографічного опису за вимогами
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

 Доповіді мають бути представлені як в електронному, так і в друкованому
вигляді.

 Після списку літератури подаються 2 анотації обсягом 3-4 рядки
російською та англійською (або німецькою) мовами із зазначенням
прізвища, імені автора, назви статті та ключових слів (не більше
10 термінів).

 Після анотацій подаються відомості про автора (прізвище, ім’я, по
батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, домашня
адреса, телефон).

 Обсяг статті до 12 сторінок.

Оргкомітет конференції

http://www.library.chnu.edu.ua/


ДОДАТОК

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
"Бібліотека Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича: історія та сучасність"
(24-26 вересня 2012 року)

Прізвище _________________________________________________________

Ім’я ______________________________________________________________

По батькові _______________________________________________________

Місце роботи ______________________________________________________
(назва організації, відділу, посада, науковий ступінь, вчене звання)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Адреса ___________________________________________________________

Контактні телефони ________________________________________________

E-mail ____________________________________________________________

Бажаю виступити на конференції з доповіддю (так, ні) ___________________

Тема доповіді ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Необхідність бронювання готелю та термін перебування _________________
__________________________________________________________________

________________ __________________
дата підпис


