ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у Відкритій обласній науково-краєзнавчій
конференції «Благословенні ви, сліди…», присвяченої життю та діяльності
видатних земляків, яка відбудеться 18 жовтня 2017 року.
Організатори: Державний архів Кіровоградської області, Кіровоградська
обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Кіровоградська
обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та
культури
Місце проведення: конференц-зал корпусу № 1 Державного архіву
Кіровоградської області, м. Кіровоград, вул. Академіка Корольова, 3.
Реєстрація учасників з 09.00 год.
Час роботи конференції: 10.00 год. – 16.00 год. (брейк-кава 13.00-13.30)
Форми участі: очна, заочна
Робоча мова: українська
Видання матеріалів конференції заплановано до початку роботи
конференції у спеціальному випуску видання «Між Бугом і Дніпром. Науковокраєзнавчий вісник Центральної України»
Заявки на участь у конференції та матеріали до конференції у вигляді
статті за встановленими вимогами (див. додаток 1, 2) просимо надіслати
до 25 серпня 2017 року в електронному варіанті за електронною адресою:
arh@dakiro.kr-admin.gov.ua.
Для висвітлення й обговорення на конференції пропонуються питання:
Секція 1. Видатні постаті, які є невід’ємною частиною історії
Центральноукраїнського регіону:
життєвий та творчий шлях визначних краян;
Генії України - видатні люди нашого краю;
визначні жінки нашого краю.
Секція 2. Внесок видатних земляків у відродження і збагачення духовних
основ національного розвитку, інтеграцію традицій, морально-етичних норм у
життя сучасного суспільства:
відомі педагоги, науковці та письменники краю;
нове покоління українських істориків;
Герої рідної землі.
З усіх питань (щодо організації роботи конференції, публікації матеріалів
тощо) можна звертатись до Гончарової Тетяни Вікторівни, начальника
відділу археографії та використання документів Держархіву області
(тел. 37 31 65).
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Додаток 1
Заявка
учасника Відкритої обласної науково-краєзнавчої конференції
«Благословенні ви, сліди…»,
присвяченої життю та діяльності видатних земляків,
яка відбудеться 18 жовтня 2017 року
Прізвище____________________________________________________________
Ім'я, по батькові______________________________________________________
Науковий ступінь, звання______________________________________________
Посада, місце роботи чи навчання (повна назва закладу, установи, організації)

____________________________________________________________________
е-mail_______________________________________________________________
Контактні телефони___________________________________________________
Назва доповіді (виступу)_______________________________________________
____________________________________________________________________
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Додаток 2
Вимоги до наукових статей,
що надсилаються для публікації у видані «Між Бугом та Дніпром.
Науково-краєзнавчий вісник Центральної України»
1. Подання матеріалу: стаття подається в електронному вигляді
(CD-диск, електронна пошта: arh@dakiro.kr-admin.gov.ua) окремим файлом,
назва якого повинна містити прізвище автора (наприклад «Бойко.doc»).
Відправивши матеріал електронною поштою, будь-ласка, зателефонуйте
контактній особі та отримайте підтвердження про отримання Вашої статті.
2. Поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.
3. Обсяг роботи: 4-8 сторінок тексту набраного у редакторі Word 19972003, шрифт – Тimes New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал –
1,5, абзац – 1,25.
4. Вимоги до оформлення тексту:
4.1. У верхньому лівому куті зазначити універсальний десятинний код
(УДК).
4.2. Вказати ім’я, прізвище та місто (селище, село), район, область.
4.3. Назва статті друкується заголовними літерами.
4.4. Анотація до статті повинна мати об’єм 600-800 знаків з пробілами (до
8 рядків), в якій коротко викладається мета, зміст та актуальність статті.
4.5. Подаються ключові слова.
4.6. Текст статті друкується відповідно до вимог п. 3.
4.7. Оформлення списку «Джерела та література»: з абзацу, без відступу,
12 кегль, одинарний інтервал. Посилання у тексті на джерела та літературу
робити у квадратних дужках (наприклад [1, с.12]) відповідно до списку
використаних джерел та літератури, розміщених за абеткою наприкінці тексту.
4.8. Ілюстрації (фото) подавати в електронному варіанті в форматі JPEG.
Підписи та посилання до них у тексті – обов’язкові.
5. Відомості про автора обов’язково подаються наприкінці статті після
списку «Джерела та література»: П.І.Б. автора; місце роботи або навчання;
посада автора; вчене звання; науковий ступінь; домашня адреса, поштовий
індекс; робоча адреса, поштовий індекс; телефон (мобільний, домашній,
робочий); електронна адреса; П.І.Б. і посада керівника (ректора). Стаття та
відомості про автора повинні бути в одному файлі.
Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань,
системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела,
написання власних імен, географічних назв тощо. Дотримання вимог до
оформлення матеріалу є обов’язковим для включення його у збірник конференції.
Статті друкуються за авторською редакцією.
Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове.
Статті, що не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.
Оргкомітет залишає за собою право на редакційне редагування матеріалів

