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Інформаційний лист 

Запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції «Хмельницька ОУНБ 

в інформаційному просторі України: історія і сьогодення» (до 120-річчя з часу 

заснування  бібліотеки), яка відбудеться у вересні 2021 року. 

Основні  тематичні напрямки для  обговорення: 

Наукова бібліотека як культурний суспільний чинник: історія і сучасність. 

Бібліотека в умовах децентралізації, пошук форм діяльності і співпраці. 

Формування фондів та колекцій бібліотеки, їх використання. 

Бібліотека в цифрову епоху: технології і WEB-сервіс, інформаційні продукти і 

послуги бібліотеки. 

Бібліотечне краєзнавство: напрями і форми. 

Форми і методи соціокультурної роботи бібліотек в нових умовах. 

Корпоративна, проектна та інноваційні діяльність бібліотеки у взаємодії з 

громадськістю. 

Видатні постаті  та їх вплив на становлення і розвиток бібліотек. 

Безперервна освіта бібліотекарів - вимога часу. 

Формування інформаційної культури та компетенції користувачів. 

Заявку на участь у конференції просимо подати до 15 травня 2021 року за зразком, 

що додається, доповіді  обсягом не більше 0,5 др. аркуша  чи  повідомлення – не більше 

6 сторінок - до 30 червня 2021 року.  

Вимоги до оформлення матеріалів: 

 Текст має бути у редакторі Microsoft Word без нумерації сторінок, шрифт –  Times New 

Roman, кегль тексту – 12. Розміри полів: праве – 15 мм, верхнє, нижнє і ліве – 20 мм. Абзац - 1,25 см, 

інтервал між рядками –1,5 см. Дефіс від тире має  бути розрізнений (тире з обох сторін 

виокремлюється пробілами). Слова між собою розділені лише одним пробілом. Лапки 

використовуються тільки друковані «». 

 Список використаних джерел та літератури подається в кінці статті: спочатку архівні 

документи, далі - література  в алфавітному порядку, бібліографічний опис відповідно ДСТУ- 2015. 

Посилання в тексті - у квадратних дужках, наприклад - [10], при зазначенні архівних аркушів - [11, 

арк.2], сторінок - [11, с.2]. 

 

Планується видання збірника матеріалів конференції. Електронна версія збірника у PDF- форматі 

буде доступна на сайті Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Оргкомітет 

залишає за собою право відбору матеріалів для включення до видання. 
 Матеріали – заявку, статті чи повідомлення  - надсилайте  на е-mail: library.ounb.km@gmail.com. 

Телефони для довідок: (0382) 65-80-84 (Маковська Валентина Володимирівна (097)4307689, Синиця Надія 

Миколаївна (0670679559530)), 79-56-40 (Гуменюк Альона Миколаївна (096)5129245). 

Оргкомітет 

 

mailto:library.ounb.km@gmail.com


Додаток  

ЗАЯВКА* 

 

на участь у науково-практичній конференції 

««Хмельницька ОУНБ в інформаційному просторі України: історія і сьогодення»»  

(до 120-річчя з часу заснування) 

1. Прізвище______________________________________________________________________ 

2. Ім’я___________________________________________________________________________ 

3. По батькові ____________________________________________________________________ 

4. Місце роботи___________________________________________________________________ 

5. Посада________________________________________________________________________ 

6. Науковий ступінь, вчене звання, почесне звання_____________________________________ 

7. Тема доповіді (повідомлення)_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Адреса, телефон________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

9. Електронна пошта_______________________________________________________________ 

 

*Надіслати до 15 травня 2021 року 


