
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі наукового семінару:  

«Історія української науки в документах» 

 

в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. 

Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек», яка 

проводиться Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського в 

місті Києві 3-5 жовтня 2017 р. 

Реєстрація учасників на веб-порталі – до 10 вересня 2017 р. 

Початок роботи конференції – 3 жовтня 2017 р. о 10 год. у конференц-

залі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

 

Наукові керівники семінару:  

Яременко Лідія Миколаївна, директор Інституту архівознавства НБУВ, 

канд. іст. наук, старш. наук. співроб.  

Степченко Ольга Петрівна, завідувач відділу рукописної спадщини 

Інституту рукопису НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб. 

Учений секретар семінару:  

Вербіцька Оксана Іванівна, старш. наук. співроб. відділу історії 

академічної науки Інституту архівознавства НБУВ, канд. філос. наук. 

 

Матеріали доповіді слід зареєструвати на сайті конференції.  

Термін подання  рукописів тез для опублікування у збірнику матеріалів 

конференції – до 20 червня 2017 р.  

До розгляду приймаються матеріали, які раніше не публікувалися, 

обсягом 3–4 сторінки комп’ютерного тексту з наявністю індексу УДК та 

англійською мовою назви публікації, відомостей про автора, анотації (150 

знаків) і ключовими словами (6–8 слів). Редактор Word for Windows, версія 

не нижче 6.0, шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, формат А4, орієнтація 

книжкова. Поля: верхнє і нижнє – по 2 см. Ліве і праве – по 2 см, абзац 1 см, 

міжрядковий інтервал 1,5. Текст тез у форматі Word необхідно завантажити 

після реєстрації в поле «Стаття». Приймаються тільки ті матеріали, які 

повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам, мають 

наукове і прикладне значення. Оргкомітет залишає за собою право відбору 

доповідей на конференцію. 

Матеріали конференції планується видати окремою збіркою до початку 

роботи конференції та електронний аналог розмістити на веб-сайті НБУВ. 

 

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

 

http://conference.nbuv.gov.ua/site/registration


Контакти оргкомітету семінару:  

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 62 

Тел. (044) 288-14-31 Вербіцька О. І. 

E-mail: archivesnanu@nbuv.gov.ua 

  arhivnanu@ukr.net 

 

(Більше про конференцію – на веб-сторінці: 

http://conference.nbuv.gov.ua/site/view/id/27). 

 

Будемо раді вашій участі у конференції! 

 

З повагою, керівники семінару 

 

 

 

mailto:archivesnanu@nbuv.gov.ua
mailto:arhivnanu@ukr.net
http://conference.nbuv.gov.ua/site/view/id/27

