Державний архів Кіровоградської області
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у підсумковій Відкритій обласній науковокраєзнавчій конференції «Магія «дев’яток» в історії Центральної
України», присвяченій 80-річчю утворення Кіровоградської області (далі
– конференція).
Конференція відбудеться 20 листопада 2019 року в Державному
архіві Кіровоградської області (м. Кропивницький, вул. Академіка
Корольова, 3)
Теми для обговорення на конференції:
Територія нинішньої Кіровоградської області у ХVІІІ ст. – 1900-ті
роки.
Українська революція 1917-1921 рр. (повстанці, збройні формування
УНР та Директорії, більшовицька та білогвардійська інтервенція).
Край у перші десятиліття більшовицької окупації України:
Продрозверстка. Голод 1921-1922 рр.;
Колективізація на Кіровоградщині;
Нова економічна політика та її кінець (Великий перелом 1928-1929 рр.;
Голодомори 1932-1933 рр.;
Період масових політичних репресій 1935-1937 рр.;
Сільське господарство 1933-1939 рр. (діяльність колгоспів);
Досягнення і прорахунки індустрії Кіровоградщини у 1929-1939 рр.
Друга світова війна (1939-1945 рр.):
Краяни і радянська окупація Західно-Українських земель;
Кіровоградщина в період Радянсько-фінської війни 1939-1940 рр.;
Участь у звільненні від німецьких окупантів (персоналії, спогади про
період Другої світової війни).
Поствоєнна хроніка (1949 р., 1959 р., 1969 р., 1979 р., 1989 р.):
Суспільне життя краю, розвиток медицини, освіти, культури, науки.
Центральноукраїнський регіон в наш час:
Декларація про державний суверенітет України, становлення і
розвиток незалежності Української держави, захист її суверенітету та
територіальної цілісності;
Суспільно-політичне життя, розвиток медицини, освіти, культури,
науки.
Видатні постаті, які вплинули на становлення нашого краю (у т.ч.
народжені в «дев’ятих» роках).
Історіографія, бібліографія і джерелознавство про Центральний
регіон України.

Початок конференції – 10.00.
Мова конференції – українська.
Програма конференції буде розміщена на веб-сайті Державного архіву
Кіровоградської області до 08 листопада 2019 року.
Вимоги до публікацій:
 Параметри сторінки: ліве поле 3 см, верхнє та нижнє – 2 см, праве
1,5 см.
 Нумерація сторінок – у правому нижньому кутку аркушу.
 У лівому верхньому кутку статті вказується УДК статті.
 У правому верхньому кутку потрібно вказати ім'я, прізвище та місто
(село, район).
 Назва статті друкується напівжирним шрифтом заголовними літерами.
 Тексту передує коротка анотація статті українською мовою, розміром
до 500 знаків.
 Ключові слова – 4-5 термінів, що відповідають темі статті.
 Основний текст статті набирається на комп'ютері в текстовому
редакторі WORD 14 кеглем, через 1,5 інтервалу, відступ у абзаці 1,2 см.
 Посилання на джерела та літературу подаються у тексті у квадратних
дужках у міру викладення матеріалу, вказуючи номер джерела або твору в
переліку джерел та літератури і через кому – номер сторінки або аркушу
архівної справи (зразок: [1, с.123] або [2, арк.12]).
 Перелік джерел та літератури нумерований, подається наприкінці
тексту в алфавітному порядку.
 Після переліку літератури подається анотація англійською мовою,
розміром до 500 знаків.
 Ілюстрації (фото) надсилати в електронному варіанті в форматі JPEG
(підписи та посилання до них у тексті — обов'язкові).
Для участі у конференції необхідно надіслати до 01 жовтня 2019 року
заявку на участь та до 01 листопада 2019 року текст доповіді в
електронному вигляді на електронну адресу Оргкомітету: arh@dakiro.kradmin.gov.ua (зразок заявки додається).
З питань конференції звертатися до членів ОРКОМІТЕТу:
Гончарової Тетяни Вікторівни, начальника відділу археографії
використання документів Державного архіву Кіровоградської області;

та

Колєчкіна Вадима Петровича, головного археографа відділу археографії та
використання документів Державного архіву Кіровоградської області,
кандидата історичних наук.
Контактний телефон: (0522) 37 31 65

Зразок оформлення заявки:
ЗАЯВКА
учасника Відкритої обласної науково-краєзнавчої конференції
«Магія «дев’яток» в історії Центральної України», присвяченої
80-річчю утворення Кіровоградської області
Прізвище__________________________________________________________
Ім'я, по батькові_____________________________________________________
Науковий ступінь, звання_____________________________________________
Посада, місце роботи чи навчання (повна назва закладу, установи, організації)
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
е-mail (обов’язково)_________________________________________________
Контактні телефони_________________________________________________
Тема доповіді______________________________________________________
_________________________________________________________________
Тематичний напрямок, за яким плануєте взяти участь_____________________
__________________________________________________________________
Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): очна/заочна

