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Всеукраїнська науково-практична конференція

«Книги і бібліотеки в глобалізованому світі»

(До 100-річчя заснування наукової бібліотеки ПДАТУ)
25-26 квітня 2019 року

Шановні колеги!
Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного
університету запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Книги і бібліотеки в глобалізованому світі», яка
відбудеться 25-26 квітня 2019 року за адресою: м. Кам’янець-Подільський,
вул. Шевченка, 13
Організатори конференції:
• Наукова бібліотека Подільського державного аграрно-технічного університету
• Наукова бібліотека Хмельницького національного університету
Напрями роботи конференції:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Історія становлення та розвитку бібліотек України
Фонди бібліотек: традиційні та електроні ресурси, комплектування, використання
Традиційні та інноваційні методи бібліотечної діяльності
Стратегічне управління: сучасні підходи та інструменти
Бібліотечне краєзнавство
Культурно-просвітницька робота бібліотеки закладу вищої освіти
Співробітництво та корпоративна діяльність бібліотек
Професійний розвиток
Використання наукометричних баз даних у діяльності бібліотек закладів вищої
освіти

Форми участі у конференції:
• Очна з публікацією у електронному збірнику за підсумками конференції.
• Заочна з публікацією у електронному збірнику за підсумками конференції.
• Очна без публікації.

Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу бібліотеки
slibrary@pdatu.edu.ua такі матеріали:
1. Текст оформлених, відповідно до вимог, доповідей (повідомлень) до
25 березня 2019 року (додаток 1).
2. Заявку на участь у конференції до 1 квітня 2018 року (додаток 2).
3. Реєстраційний внесок – 50 грн. сплачується на місці (передбачає часткове
покриття організаційних витрат на проведення заходу, у т.ч. видання
програми форуму, друк сертифікатів учасників, технічну підтримку заходу
тощо).
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо),
оплачуються за рахунок сторони, що відряджає.

Координатори конференції:

Михайлик Артур Олександрович, директор наукової бібліотеки Подільського
державного аграрно-технічного університету, кандидат історичних наук, доцент, тел.:
0974452008
Мацей Оксана Олександрівна, заступник директора наукової бібліотеки
Хмельницького національного університету, тел.: 0960474217
Богачик Ольга Вікторівна, провідний бібліотекар наукової бібліотеки
Подільського державного аграрно-технічного університету, тел.: 0974953540.

Організаційний комітет просить Вас повідомити про отримання
інформаційного листа на електронну адресу slibrary@pdatu.edu.ua

Вимоги до оформлення тексту доповіді (повідомлення):

Додаток 1

Мова рукопису – українська, англійська.
Обсяг статті разом з анотацією, ключовими словами, списком використаних
джерел, малюнками, додатками тощо – не більше 10 сторінок формату А4.
Форма подання – у текстовому редакторі WORD, формат RTF; шрифт Times
New Roman, кегль 14 пт, вирівнювання по ширині; інтервал – 1,5; абзацний
відступ – 1,25 мм; поля: ліве – 20 мм, праве, верхнє та нижнє – 15 мм.,
сторінки тексту статті не нумеруються.
Графічні об’єкти або малюнки подаються по тексту у форматі JPEG.
Текст повинен мати такі компоненти:
• індекс УДК;
• відомості про автора/співавторів (ініціали, прізвище, установа, місто, за
наявності персональний код ORCID ID);
• назва статті друкується великими літерами;
• анотація;
• ключові слова;
• виклад основного матеріалу згідно з вимогами ВАК України до наукових
публікацій;
• список використаних джерел в алфавітному порядку з дотриманням вимог
стандартів бібліографічного опису документів за вимогами ДСТУ
8302:2015.
Посилання на джерела даються у квадратних дужках із зазначенням
порядкового номера і сторінок.
Відомості про автора, назва статті, анотація та ключові слова подаються
українською та англійською мовами.

Додаток 2

Заявка
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
« Книги і бібліотеки в глобалізованому світі » (До 100-річчя
заснування наукової бібліотеки Подільського державного аграрнотехнічного університету)
1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

_
_

2. Місце роботи
3. Науковий ступінь, вчене звання
4. Посада
5. Тема доповіді (повідомлення)
6. Потреба у використанні мультимедійного проектору для презентації
7. Адреса, телефон
8. Електронна пошта
9. Необхідність бронювання готелю та терміни перебування______________

