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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень запрошує Вас взяти
участь у роботі міжнародної наукової конференції «Методичні проблеми
пам’яткоохоронних досліджень».
Дата і місце проведення: 01-02 жовтня 2015 р., м. Київ.
До участі у роботі конференції запрошуються фахівці органів охорони культурної
спадщини, організацій, наукових установ та заповідників, пов'язаних з вивченням та
охороною культурної спадщини України.
На конференції передбачається розглянути наступні напрямки досліджень:
1. Дослідження та охорона архітектурної та містобудівної спадщини.
2. Дослідження та охорона археологічної спадщини.
3. Дослідження та охорона пам'яток історії, монументального мистецтва, науки і
техніки.
4. Дослідження та охорона пам'яток ландшафту та садово-паркового мистецтва.
5. Дослідження та охорона об’єктів культурної спадщини, включених та
пропонованих до включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
6. Формування Державного реєстру нерухомих пам`яток України.
Заявки та тексти доповідей в електронному вигляді просимо надати до 1 липня
2015 р. на Е-mail: ndipod@ukr.net
Вимоги до оформлення статей:
- Обсяг 7-10 сторінок форматом А4, 14 кеглем з інтервалом 1,5 шрифтом Тimes New
Roman;
- У правому верхньому куті вказати: прізвище, ім'я та по батькові автора, науковий
ступень, вчене звання, місце роботи, посаду, контактні реквізити, нижче по
середині – тему статті;
- Анотації українською, російською та англійською мовами.
- Ілюстрації – кожну окремо формат TIFF, JPEG, розмір 10х15;
- Посилання в тексті на літературні джерела слід подавати у квадратних дужках,
наприклад [3, с. 11], а самі посилання розмістити в кінці тексту.
Заплановано випуск збірки матеріалів конференції.
Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для включення до програми та
збірнику матеріалів конференції.
Розширений розклад конференції із зазначенням тем доповідей буде сформовано
після отримання заявок на виступи. Проїзд і проживання за рахунок учасників конференції.
Контактна особа – Єрзіна Ірина Володимирівна
Т. (044) 288-54-43, 288-58-60
Сайт: www.spadshina.org.ua
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Електронна пошта
Тема доповіді
Використання аудіовізуальних засобів

