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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
09–10 жовтня 2019 року
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II обласної науково-практичної
конференції «Бібліотечне краєзнавство Чернігівщини».
Організатори конференції:
Департамент
культури
і
туризму,
національностей
та
релігій
облдержадміністрації;
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка;
Чернігівська обласна організація Національної спілки краєзнавців України;
Чернігівське обласне відділення Української бібліотечної асоціації.
На конференції передбачається обговорити такі питання:
 Сучасні теоретичні та методичні проблеми бібліотечного краєзнавства.
 Краєзнавча бібліографія: збереження традицій, сучасний стан і основні
тенденції розвитку.
 Популяризація краєзнавчих ресурсів, продуктів і послуг: досвід бібліотек.
 Бібліотеки як центри краєзнавчої інформації.
 Електронні краєзнавчі ресурси бібліотек. Сайти бібліотек як спосіб
популяризації краєзнавчої інформації.
 Сільські бібліотеки – центри відродження і збереження історикокультурної спадщини рідного краю та історичної пам’яті народу.
 Дослідження історії бібліотеки як актуальний напрямок краєзнавчої
роботи. Сторінки історії бібліотек Сіверського краю.
 Краєзнавчий аспект діяльності науковців Чернігівщини.
 Взаємодія бібліотек з архівними установами, музеями, місцевими
краєзнавчими осередками.

За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей.
Заявки на участь у конференції та тези згідно з викладеною тематикою
прийматимуться до 01 вересня 2019 року на електронну адресу:
kraeznavstvoOWL@gmail.com
Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Тексти доповідей надсилаються в електронному вигляді у текстовому
редакторі Microsoft Word (.doc). Назва файлу повинна відповідати ПІБ
автора(ів).
2. Обсяг тексту 2–3 сторінки формату A4, всі поля – 2см, без
колонтитулів, без переносу частин слів. Шрифт Times New Roman, розмір —
14, міжрядковий інтервал 1,5.
3. Посилання на джерела подаються у квадратних дужках [8, с. 12],
список джерел – у кінці тексту в алфавітному порядку у відповідності до
чинних стандартів бібліографічного опису.
4. Презентації повинні бути виконані у форматі (.ppt).
5. Автори тексту відповідають за правильність і точність даних та
фактів, які наводяться.
Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для друкування у
збірнику.
Повідомлення про включення матеріалів до програми конференції та
запрошення на конференцію будуть надіслані додатково.
Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка (координатори – заступник директора з
наукової та інноваційної діяльності Алла Миколаївна Мальована; завідувач
відділу краєзнавства Ірина Яківна Каганова)
14000, м. Чернiгiв, просп. Миру, 41.
E-mail: korolenkolib@ukr.net
Телефони для довідок: (0462) 67-69-16, 77-51-57, 77-45-63;
(067) 898-24-01 (Мальована Алла Миколаївна);
(095) 384-34-69 (Каганова Ірина Яківна).

