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Центральна наукова бібліотека
Інформаційно-ресурсний центр Window on America in Kharkiv
Харківське зональне методичне об’єднання університетських бібліотек
Харківське обласне відділення Української бібліотечної асоціації
«Бібліотек@ - все тут, всі тут!»

Запрошуємо до участі у Науковій конференції
«Креативність класики: сучасна бібліотека
очима молодих бібліотекарів»,
яку планується провести 26–27 вересня 2018 року
До участі у конференції запрошуються бібліотекарі, викладачі, фахівці
вищих закладів освіти, школярі старших класів, студенти,
аспіранти, молоді вчені, які зацікавлені тематикою конференції.
Напрями, які найдуть висвітлення у доповідях на пленарному
засіданні та секціях конференції
 Новий формат і нові функції сучасних бібліотек;
 «Тиша повинна бути в бібліотеці?!» – зміни у сприйнятті
бібліотек;
 Бібліотека 3D – сучасний бібліотечний дизайн і простір;
 Ті, хто бачить світ інакше: двигун бібліотечного прогресу —
інновації;
 «Читайте їм казки»… чому існують проблеми читання сучасної
молоді;
 Читач класичний – користувач сучасний: риси загальні і різні;
 Акторська майстерність бібліотекаря у роботі з читачем;
 Молодіжні субкультури і бібліотека;
 Volunteers Wanted: як знайти та успішно співпрацювати із
волонтерами в бібліотеці.

Заходи під час роботи конференції:
Бібліотечний лабіринт - «Вхід там, де вихід: молодий
бібліотекар і молодий читач:
створюємо креативну бібліотеку разом»
 Поетичний батл: молоді поети і молоді читачі
 Бібліотечний бульвар


Робочі мови: українська, російська, англійська, польська
Бажаючих взяти участь у конференції просимо до 1 вересня 2018 р.
подати матеріали електронною поштою з поміткою «Креативність класики»
та надіслати анкету учасника за адресою оргкомітету: woa.cnb@karazin.ua
Витрати за проїзд, проживання і харчування за рахунок учасників.
Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях м. Харкова.
Заявка на участь у конференції
Прізвище, ім’я та по-батькові ___________________________________
_____________________________________________________________
Посада_______________________________________________________
_____________________________________________________________
Вчений ступінь ______________________________________________
Організація___________________________________________________
_____________________________________________________________
Адреса організації ____________________________________________
_____________________________________________________________
Телефон контактний ___________________________________________
E-mail________________________________________________________
Форма участі у семінарі: доповідь, повідомлення, виступ, слухач (потрібне
підкреслити)
Тема

доповіді

(виступу)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Чи потрібен готель (необхідне підкреслити) так □_______ні □

Планується друкування матеріалів конференції.
Вимоги до оформлення статей:

Текстовий редактор MS Word будь-якої версії, форма А4 (книжковий
формат); шрифт Times New Roman, інтервал 1,5, розмір шрифту основного
тексту – 14.
Для посилань (цитування) використовувати квадратні дужки. При
посиланні, у тексті, у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку
використаної літератури, том i сторінку: [8, с. 56–57]. Якщо є відсилання до
кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються крапкою з комою: [1; 3].
Цитати з наукових статей, монографій і т.п. наводяться в «парних» лапках.
Примітки (внизу сторінки чи наприкінці основного тексту) не допускаються.
Нумерацію сторінок не проставляти. Середній обсяг публікації – від 15-20
тис. друкованих знаків (7-10 аркушів). У кінці статті, через один рядок, в
алфавітному

порядку

наводиться

список

літератури.

Оформлення

бібліографічного опису здійснюється українськими авторами згідно ДСТУ
8302:2015 «Бібліографічне посилання» (URL: http://lib.pu.if.ua/files/dstu-83022015.pdf).
Крім статті, необхідно надіслати окремий файл із відомостями про
автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце роботи, посада,
науковий ступінь і вчене звання (за наявності), контактний тел., домашня
адреса, електронна адреса.
Довідки за телефоном: +38(057) 707-51-76

