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Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«МОДЕЛЬ БІБЛІОТЕКИ ХХІ СТОЛІТТЯ»
Шановні колеги!
Запрошуємо вас до участі у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції
«Модель бібліотеки ХХІ століття», яка відбудеться 15 червня 2018 року на сайті наукової
бібліотеки
Національного
юридичного
університету
імені
Ярослава
Мудрого
http://library.nlu.edu.ua.
Форма участі – дистанційна, що передбачає розміщення статей, тез, презентацій;
перегляд матеріалів та участь в обговоренні в on-line режимі.
Електронний збірник матеріалів конференції буде розміщено в
НЮУ імені Ярослава Мудрого http://dspace.nlu.edu.ua та БНТУ https://rep.bntu.by.

репозитаріях

Напрями роботи конференції:


покликання бібліотеки у новій соціально-політичній реальності;



сильна бібліотечна спільнота в умовах трансінформаційних викликів;



інтеграція і партнерство бібліотек як перспективний вектор розвитку;



участь бібліотек у програмах і проектах: від ідей до впровадження;



місце наукової бібліотеки в архітектурі досліджень динаміки потоків
наукової інформації;



модель монетизації е-контенту: діалог бібліотек з правовласниками;



відкритий доступ і роль бібліотеки як агригатора наукових ресурсів;



ключові цінності сучасної бібліотеки;



місія бібліотеки в умовах засилля інтернету та соціальних мереж.

До участі у конференції запрошуються працівники бібліотек, викладачі навчальних
закладів, науковці, аспіранти, магістранти, студенти.
Заявка до участі.
Вимоги до оформлення матеріалів (стаття, тези, презентація).
Робочі мови: українська, білоруська, російська, англійська.
Координатори: Пасмор Надія Петрівна, канд. пед. наук, дир. НБ НЮУ ім. Ярослава
Мудрого ( (057) 704-92-13 ; n.p.pasmor@nlu.edu.ua ); Юрік Інна Вікторівна, дир. НБ БНТУ
( +375 (17) 292-75-65 ; jurik@bntu.by ).
Контактні телефони:
факс: (057) 704-11-58

(057) 704-92-13

(057) 704-11-58

e-mail: library@nulau.edu.ua

Вимоги до оформлення матеріалів
(стаття, тези, презентація)
– орієнтовний обсяг: статті – не менше 6 сторінок; тез – 3 сторінок;
– формат: А 4;
– набір тексту здійснюється у форматі Мicrosoft Word;
– розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм;
– гарнітура: Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
– вирівнювання: по ширині;
– абзацний відступ: 1,25 см;
– не допускати ставити абзацний відступ пробілами та клавішею Tab; робити зайві пробіли під
час форматування статті;
– у тексті чітко розмежовувати графічні знаки «тире» (… – …) та «дефіс» (… - …);
використовувати однотипні лапки («…»);
– ілюстрації, малюнки, діаграми, таблиці та світлини – відцентровані, розміщуються
безпосередньо у тексті;
– посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра –
номер джерела у списку, який подається після статті, друга – номер сторінки, наприклад: [2, с. 45]; якщо
два джерела з покликанням на сторінки: [2, с. 45; 4, с. 14–15]; якщо перелік джерел: [1; 3–6];
– список використаних джерел не повинен перевищувати 10 позицій; формується у порядку
появи посилань у тексті; бібліографічний опис документів здійснюється згідно ДСТУ 7.1:2006
(ГОСТ 7.1-2003);
– презентації повинні бути використані у форматі (.ppt)
Послідовність розміщення тексту:
– УДК (у верхньому лівому кутку без абзацного відступу);
– прізвище, ім’я та по батькові автора (праворуч, напівжирний шрифт);
– науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, назви міста та країни, e-mail, ORCID
(праворуч; 12 кегль, курсив, міжрядковий інтервал – 1);
– назва статті (по центру, великими літерами, шрифт напівжирний);
– анотація та ключові слова мовою тексту статті, наприклад – українською (без слова «анотація»;
12 кегль, курсив, міжрядковий інтервал – 1);
– текст статті;
– список використаних джерел;
– прізвище, ім’я та по батькові автора; назва статті; анотація та ключові слова російською мовою,
якщо текст статті українською (12 кегль, курсив, міжрядковий інтервал – 1);
– прізвище, ім’я та по батькові автора; назва статті; анотація та ключові слова англійською
мовою (12 кегль, курсив, міжрядковий інтервал – 1).
Матеріали конференції (статтю, тези, презентацію) надсилати електронною поштою на адресу
library@nulau.edu.ua з позначкою «На конференцію» одним файлом, який необхідно підписувати за
прізвищем автора (наприклад: Задорожна.doc).

