
 Для участі в конференції необхідно заповнити анкету 

учасника в наступному вигляді: 
 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(повністю)  
 

Науковий ступінь  

Вчена звання 

(без скорочень) 

 

Місце роботи або навчання (повна 

назва закладу, установи, організації)  

 

Посада / освітній ступінь, назва 

спеціальності  

(повністю) 

 

Тема доповіді 

(українською та англійською мовами) 

 

Контактний телефон  

Е-mail  

Форма участі у конференції  

(очна або заочна)  

 

Публікація матеріалів 

(PDF, друкований примірник) 

 

 

ВИМОГИ 

до оформлення тез доповідей 

• обсяг до 3 сторінок формату А4; 

• поля по 2 см; 

• шрифт Times New Roman, 12, міжрядковий інтервал 

- 1,0; відступ - 1,0 

• сторінки не нумерувати; 

Перший рядок (з правого краю) - прізвище, ім’я, по 

батькові; другий рядок (з правого краю) - курс, 

спеціальність; третій рядок (з правого краю) - назва ВНЗ; 

четвертий рядок (через пробіл після третього рядка у центрі 

прописними літерами, шрифт напівжирний) - тема доповіді; 

через пробіл після четвертого рядка починається текст 

доповіді; після тексту (без пробілів) слово «Література» 

(слово література із прописної (великої) літери, 

розташовується по центру; посилання на літературу в тексті 

подаються за таким зразком: [7, с. 123], де 7 - номер джерела 

за списком, 123 - сторінка. Посилання на декілька джерел 

одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 

48; 11, с. 257]. 

Відповідальність за зміст, точність поданих 

фактів, цитат, цифр, прізвищ несуть автори 

матеріалів. Автор не має передавати в інші видання 

матеріали, прийняті оргкомітетом до друку. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Булатова О. В., доктор економічних наук, професор, 

перший проректор МДУ – голова організаційного комітету. 

Лисак В. Ф., доктор історичних наук, професор, 

декан історичного факультету – заступник голови 

організаційного комітету. 

Сабадаш Ю. С., доктор культурології, професор, 

завідувач кафедри культурології та інформаційної діяльності 

МДУ – голова робочої групи організаційного комітету. 

Шакула А. П., директор наукової бібліотеки МДУ – 

член організаційного комітету. 

Трима Д. В., директор департаменту культурно-громадського 

розвитку Маріупольської міської ради – член 

організаційного комітету. 

Пасинкова О. В., директор наукової бібліотеки 

ПГТУ – член організаційного комітету. 

Лісогор В. О., директор комунальної установи 

«Міська централізована бібліотечна система» – член 

організаційного комітету. 

Василенко Ю. С., директор обласної наукової 

дитячої бібліотеки – член організаційного комітету. 

Переверзева Ю. О., кандидат педагогічних наук, 

доцент, відділ комплектування фондів Національної 

бібліотеки Беларусі, Республіка Беларусь – член 

організаційного комітету. 

Політевич О. Е., кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри інформаційних ресурсів і комунікацій 

закладу освіти «Білоруський державний університет 

культури і мистецтв», Республіка Білорусь – член 

організаційного комітету. 

Янковський С. В., кандидат філософських наук, 

доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності 

МДУ – відповідальний секретар робочої групи 

організаційного комітету. 

 

Міністерство освіти і науки України  

Маріупольський державний університет 

Кафедра культурології та інформаційної діяльності 

Департамент культурно-громадського розвитку 

Маріупольської міської ради 

Білоруський державний університет культури і мистецтв  

Наукова бібліотека Маріупольського державного 

університету 

Наукова бібліотека Приазовського державного технічного 

університету 

Централізована бібліотечна система для дорослих 

м. Маріуполь 

Донецька обласна наукова дитяча бібліотека  

Фонд збереження культурної спадщини Маріуполя 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 
 

до участі 

у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«ФЕНОМЕН БІБЛІОТЕК У СУЧАСНОМУ СВІТІ», 
 

яка відбудеться 30 вересня 2020 року 

на історичному факультеті Маріупольського 

державного університету 

Маріуполь - 2020 



 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас до участі в роботі Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Феномен бібліотек 

у сучасному світі», яка відбудеться 30 вересня 2020 

року на історичному факультеті Маріупольського 

державного університету. 

На конференції відбудеться обговорення 

актуальних питань щодо перспектив розвитку 

бібліотечної справи у світі. 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

➢ Історія та сучасність бібліотечної справи: 

вітчизняний та світовий досвід. 

➢ Новітні виклики книгознавства, видавничої та 

архівної справ, бібліополістики та бібліографії. 

➢ Культура читання в сучасному соціумі. 

➢ Особливості підготовки фахівців інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи. 

➢ Координація діяльності бібліотек в 

соціокультурному середовищі. 

➢ Проблеми формування та зберігання бібліотечних 

фондів. 

➢ Бібліотека як культурно-інформаційний центр. 

➢ Бібліотечний менеджмент та маркетинг у сучасних 

умовах. 
 

Круглий стіл 

«Наукова бібліотека університету в умовах 

інтернаціоналізації освіти 

(до 30-ї річниці Маріупольського державного 

університету)» 

Робочі мови конференції: 

- українська;   - англійська;  

- італійська;   - новогрецька; 

- польська;   - російська. 

Для участі в роботі конференції запрошуються 

науковці, викладачі ЗВО, фахівці галузі культури та  

бібліотечної справи, аспіранти, студенти. 

 

Організаційний внесок 

 

➢ з отриманням матеріали конференції у 

форматі PDF - 50 грн 

➢ сертифікат учасника конференції – 30 грн 

➢ отримання друкованого примірника 

матеріалів конференції - 150 грн (за окремим 

замовленням) 

 

Учасникам конференції присуджуються 

подяки, дипломи, грамоти 

 

Організаційний внесок включає витрати на 

проведення конференції, видання збірки матеріалів 

конференції у форматі PDF та друкованому вигляді. 

 

Організаційний внесок не включає вартість 

пересилання друкованого сертифіката учасника або 

друкованого примірника тез доповідей. 

 

Всі витрати, пов’язані із участю в роботі 

конференції здійснюються учасником конференції 

особисто. 

 

Банківські реквізити Маріупольського 

державного університету для перерахунку 

організаційного внеску учасника конференції: 
 

Р/р UA 57 820172 03132 51001 2010 08203 
 

          ЗКПО :  26593428 

 

Обов’язково вказати призначення платежу 

«ФПК2020» 

Для участі в роботі конференції до 16.09.2020 

необхідно надіслати: анкету учасника, тези доповіді, 

копію квитанції щодо сплати організаційного 

внеску. 

Назва кожного із трьох файлів обов’язково 

має містити повне прізвище та ім’я учасника. 

Наприклад: «заявка_Іванова Іванна», «тези_ Іванова 

Іванна», «оргвнесок_ Іванова Іванна». 

Особи, які не мають наукового ступеня, подають 

завірену рецензію наукового керівника. 
 

Матеріали, що не відповідають вимогам 

конференції або невчасно подані, розглядатися не 

будуть. 
 

За бажанням автори можуть опублікуватися 

у «Віснику Маріупольського державного 

університету. Серія: Філософія, культурологія, 

соціологія». Видання включено до міжнародних 

наукометричних баз даних. 
 

 

Контакти: 

Робоча адреса конференції: 

biblio2020@ukr.net 

 

Адреса проведення конференції: 

87500, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, 

пр. Будівельників 129, МДУ, каб. 213, кафедра 

культурології та інформаційної діяльності, 

історичний факультет, МДУ 

Телефон кафедри культурології та 

інформаційної діяльності – (0629) 58-75-66 
 

Інформаційні ресурси конференції: 

Вся інформація про підготовку та 

проведення конференції знаходиться у 

публічному доступі на офіційному сайті 

Маріупольського державного університету: 

www.mdu.in.ua 
 

Інформація про «Вісник Маріупольського 

державного університету. Серія: Філософія, 

культурологія, соціологія» за посиланням: 

http://visnyk-culturology.mdu.in.ua/ 

 

mailto:mariupol2019confa@ukr.net
http://visnyk-culturology.mdu.in.ua/

