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Книга і бібліотека у мистецькому просторі міста
18-20 жовтня 2017 р.
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції, яку планується
провести на базі наукових бібліотек і музеїв м. Харкова 18-20 жовтня 2017 року.
На конференції планується обговорення таких питань:
o Книжкова графіка, поліграфія, видавнича культура.
o Музейні та бібліотечні колекції з мистецтва та їх збереження.
o Книжкові колекції мистецтвознавців у фондах бібліотек.
o Особисті художні колекції та колекціонери: музейний аспект.
o Музеї, наукові товариства і бібліотеки: історичний вимір співіснування.
o Мистецтвознавство в історичному просторі та вимірі університетів.
o Мистецтвознавці та театрознавці – вихованці університетів України.
o Місто крізь призму мистецтва.
o Світлини та поштові листівки у фондах бібліотек та музеїв.
o Бібліографічні покажчики з питань мистецтва: особливості укладання і використання.
o Співпраця бібліотек, музеїв, навчальних закладів і закладів мистецтва: минуле,
сучасність, майбутнє (виставки, концерти, лекції, конференції, презентації, видавнича
діяльність).

Робочі мови: українська, російська.
Планується випуск матеріалів конференції окремим збірником. Вартість опублікування статті
– 100 грн. Банківські реквізити: Одержувач - Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна Р/р31250258201533; МФО 820172 в ДКСУ; Код ОКПО 02071205.
Перераховувати гроші з приміткою «для ЦНБ 711/27» або здати гроші при реєстрації на
конференції.
Можлива заочна участь з опублікуванням статті у збірнику матеріалів конференції.
Проїзд і проживання за рахунок учасників.
Організатори бронюють місця в готелях м. Харкова за заявкою учасника.
Під час конференції плануються екскурсії бібліотеками, музеями м. Харків та Харківської
області.
Для участі в конференції просимо Вас зареєструватися до 25.09.2017 р.
Заявки на участь у конференції просимо надсилати за адресою:
E-mail: cnb@karazin.ua, з поміткою «На конференцію 2017» або зареєструватися на сайті
ЦНБ
Матеріали для публікації надаються до 1 грудня 2017 року.
Тел. для довідок:
Харків: +38(057) 707-53-65; +38 (057) 707-52-24; факс +38 (057) 705-12-55
ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науковій конференції
Книга і бібліотека в мистецькому просторі міста
ПІБ____________________________________________________________________________
Організація______________________________________________________________________
Посада__________________________________________________________________________
Учений ступінь___________________________________________________________________
Адреса: _________________________________________________________________________
Контактні телефони:______________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________
Форма участі у конференції: виступ, доповідь, стендова доповідь (потрібне підкреслити)
Назва доповіді (виступу)___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Потреба у бронюванні готелю і термін перебування:__________________________________
Вимоги до оформлення статті:
Шрифт:
Times New Roman, 14 пт.
Інтервал міжрядковий
одинарний.
Поля 20 мм (з усіх боків).
Обсяг до 12 сторінок.
УДК у лівому верхньому кутку.
Анотація (англійською та мовою статті), ключові слова через 1 інтервал від назви статті,
12 пт, курсивом.
Список бібліографічних посилань оформлювати як позатекстові бібліографічні посилання за
вимогами ДСТУ 8302:2015, 12 пт.
Без нумерації сторінок.

