
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
Центральна наукова бібліотека 

Центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова 
Балтійська Міжнародна академія 

Академічна бібліотека Латвійського університету 
запрошують взяти участь у роботі 

 XVI  
Кирило-Мефодіївських читань  

у рамках міжнародного проекту 
 «Розмаїття культур»  

«Отъ васъ бо на вся страны въсегда добрыи законъ исходить»: 
слов’янські джерела в бібліотеках 

24–25 травня 2016 року 
 

 
 

 
Планується розглянути  такі  питання: 

1. Християнство і культурна спадщина слов’янських народів. 
2. Пам’ятки старослов’янської книжності в бібліотеках. 
3. Усне та книжкове в слов’янській культурній традиції. 
4. Українська рукописна книга. 
5. Українські джерела в бібліотеках і архівах за межами України. 
6. Харків у міжслов’янських літературних зв’язках. 
7. Наукова спадщина харківських славістів. 

Робочі мови: українська, польська, російська, болгарська, англійська. 



Місце проведення: м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, Зал засідань Ученої ради 

Заявки для участі у роботі з поміткою «XVI Кирило-Мефодіївські читання» 
просимо надсилати до 1 травня 2016 року на адресу оргкомітету: 
cnb@karazin.ua. У заявці треба вказати тему виступу, ПІБ, науковий ступінь, 
учене звання, місце роботи і посаду, електронну адресу, номери телефонів 
учасника. 

Транспортні витрати, харчування і проживання за рахунок учасників. 

Контактна інформація:  

+38 (057) 705-53-65 ‒ Малиновська Віра Миколаївна; 

+38 (057)707-53-49 ‒ Полякова Юліана Юріївна 

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. 
Графічні матеріали (фото, ілюстрації, таблиці тощо), використані у статті, 
надавати у вигляді окремих файлів у форматах tiff, jpg роздільною 
здатністю 300 т/д. 
Для посилань (цитування) використовувати квадратні дужки.  
При посиланні у тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку 
використаної літератури, розміщеної за алфавітом, том i сторінку: [8, с. 56–57]. 
Якщо є посилання на кілька джерел одночасно, їх номери розділяються 
крапкою з комою [1; 3].  
Цитати з наукових статей, монографій і т. п. наводяться в парних лапках.  
Нумерацію сторінок не проставляти. Середній обсяг публікації – від 15–20 тис. 
друкованих знаків (7–10 аркушів). В кінці статті через один рядок в 
алфавітному порядку наводиться список літератури. Оформлення 
бібліографічного опису здійснюється українськими авторами згідно ДСТУ  
7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої 
справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання» і відповідної постанови ВАК України («Бюлетень 
ВАК України», 2008, № 3).  
Анотація (до 300 слів) подається англійською мовою і мовою, якою написана 
доповідь.  
Відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце роботи, 
посада, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), контактний тел., 
домашня адреса, електронна адреса) надсилати окремим файлом.  
 
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та матеріали, які не 
відповідають тематиці читань. 
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