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V Науково-практичний семінар
«Ad fontes: збереження бібліотечних
фондів: традиції, інновації, перспективи»
23-24 жовтня 2018 року на базі Центральної наукової бібліотеки Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна планується проведення V науковопрактичного семінару з питань збереження бібліотечних фондів.
Напрямки роботи семінару:
 Вітчизняний та закордонний досвід зберігання документів у бібліотеках;
 Інноваційні технології збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів;
 Діяльність бібліотек у галузі збереження книжкового надбання в друкованому і
електронному вигляді;
 Моніторинг умов зберігання цінних документів;
 Книжкові пам’ятки: режими зберігання та обслуговування;
 Превентивні заходи в забезпеченні збереження бібліотечних фондів;
 Інвентаризація документів як фактор збереження фондів;
 Рідкісні та цінні видання: проблеми реставрації та консервації;
 Дослідження пам’яток писемності та друку в процесі їх реставрації;
 Паспортизація книжкових пам’яток;
 Робота з покрайніми записами на сторінках;
 Мистецтво палітурки: проблеми вивчення, атрибуції, збереження, реставрації;
 Форзаци книжкових пам’яток;
 Філіграні та визначення книжкових пам’яток за водяними знаками.
У рамках роботи семінару планується провести круглий стіл з теми
«Проблеми збереження культурного надбання: газети».
Робочі мови семінару: українська, російська.
До участі запрошуються працівники бібліотек, архівів, музеїв, що працюють у
відповідних відділах і фондосховищах, а також усі, кому не байдужа тема збереження та
дослідження історико-культурної спадщини.
Після закінчення заходу його учасники отримають іменний сертифікат про участь у роботі
семінару.
Заявки на участь у семінарі просимо надсилати до 1 жовтня 2018 року за адресою:
e-mail: cnb@karazin.ua, з поміткою «Ad fontes V».
Транспортні витрати, проживання і харчування оплачуються за рахунок учасників.

Контакти:
Боброва Марина Іванівна, зав. відділу книжкових пам’яток, цінних видань і рукописів,
тел.: + 38 (057) 731-35-70.
Штан Геннадій Валерійович, зав. сектора відділу книжкових пам’яток, цінних видань і
рукописів, тел.:+ 38 (057) 731- 40-78.
Прокопець Тетяна Миколаївна, зав. відділу зберігання фондів, тел.: + 38 (057) 707-55-07.
Заявка на участь у науково-практичному семінарі
«Ad fontes. Збереження бібліотечних фондів:
традиції, інновації, перспективи»
ПІБ______________________ ________________________________________
__________________________________________________________________
Організація________________________________________________________
__________________________________________________________________
Посада____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Учений ступінь ____________________________________________________
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 публікація матеріалів семінару.
Вимоги до оформлення статей:
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-8302-2015.pdf).
Крім статті, необхідно надіслати окремі файли: із графічними елементами (ілюстрації,
фото, схеми тощо), що використані у статті, та 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.

