МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Інформаційний лист
Запрошуємо керівників та фахівців бібліотек різного відомчого підпорядкування, викладачів
і студентів вищих навчальних закладів, видавців, авторів, читачів, інших зацікавлених осіб
взяти участь у засіданні круглого столу

«Книга в бібліотечному просторі: нові та традиційні формати»,
яке відбудеться 13 квітня 2018 року.
ПРОБЛЕМАТИКА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
• роль книги і бібліотеки у суспільних перетвореннях;
• нові форми роботи бібліотек з популяризації книг і читання: власний, зарубіжний досвід;
• місце книги і бібліотеки у медіа просторі;
• шляхи вирішення проблеми читання.
ЗАХІД ВІДБУДЕТСЯ ЗА АДРЕСОЮ: м. Маріуполь, пр..Будівельників, 129, корпус №2 Маріупольського
державного університету, Наукова бібліотека. Початок: 9-00; реєстрація: 8-00 – 8-45.
Робочі мови: українська, російська.
Доповіді будуть опубліковані в збірнику матеріалів круглого столу в електронному вигляді та розміщені у
репозитарії Маріупольського державного університету (http://eirmsu.mdu.in.ua)
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:
1. Матеріали подаються у форматі Microsoft Word (*.doc) електронною поштою на e-mail:
library@mdu.in.ua
2. Розміри полів: ліве – 1,5 см, праве – 1,5 см., верхнє – 2 см., нижнє – 2 см.
3. Шрифт – Times New Roman – 12.
4. Інтервал – 1.
5. УДК, прізвище, ініціали автора, посада, місце роботи подаються з правого боку,у центрі –
назва доповіді прописними літерами, виділена жирним шрифтом;
6. Література вказується наприкінці матеріалу в алфавітному порядку. Посилання до неї
наводяться у тексті у квадратних дужках.
7. Обсяг матеріалу – до 4 сторінок.
Також запрошуємо взяти участь у фаховій дискусії, що відбудеться 14 квітня 2018 р. в рамках
фестивалю «Маріупольська книжкова толока 2018» за участі Українського інституту книги.
КОНТАКТИ: (0629) 58-74-06; 0988204430; e-mail: a.shakula@mdu.in.ua Шакула Алла Павлівна,
директор НБ МДУ
0669355273 Петрова Ганна Олексіївна, директор НТБ ДонНТУ
(0629) 44-62-54 Пасинкова Олена Валеріївна, директор НТБ ПДТУ
0961629068 Назар’єва Світлана Володимирівна, заст. директора НБ МДУ

Термін подачі заявок учасників – до 30 березня 2018 р. включно; доповідей – до 2 квітня 2018 р.
включно (завантажити форму заявки).

