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      11–12 червня 2015 року проводять 

Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
 

«Літературна Миколаївщина –         
       актуальні  проблеми  збереження  культурно-

історичної  спадщини» 

 

 
Мета конференції: Привернути увагу держави і суспільства до необхідності 

вжиття невідкладних заходів щодо збереження культурно-історичної спадщини 

видатних українських і миколаївських поетів, прозаїків і драматургів на основі 

всебічного науково-літературознавчого підходу до принципів відбору та 

систематизації форм і обсягів матеріалів, а також розробка рекомендацій щодо їх 

публічного використання. 
 

Завдання конференції:  

1. Всебічне та об'єктивне обговорення загальних принципів і критеріїв оцінки 

літературних творів, фото, аудіо та відеоматеріалів, як складових культурної спадщини 

України та Миколаївщини. 
 

2. Активізація досліджень в галузі літературознавства, архівної та бібліотечної справи, 

орієнтованих на популяризацію та підвищення суспільного інтересу до творчої 

спадщини українських і миколаївських літераторів. 
 

3. Розробка рекомендацій по вивченню, збереженню і поповненню фондів культурної 

спадщини миколаївських літераторів в архівних установах, бібліотеках, навчальних 

закладах, літературних та громадських об'єднаннях та ін. 
 

4. Розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи Літературного музею в 

м. Миколаїв. 
 

До участі в конференції запрошуються літератори, літературознавці, архівісти, 

бібліотекарі, музейники, історики, філологи, журналісти, наукова громадськість, 

студенти і викладачі ВНЗ, а також краєзнавці та всі зацікавлені у збереженні творчої 

спадщини українських і миколаївських літераторів. 
 

      До початку конференції Оргкомітет готує видання Програми конференції. 

Оргкомітет організовує висвітлення роботи конференції в регіональних, 

загальноукраїнських та міжнародних ЗМІ. Матеріали конференції будуть представлені 

в інтернет-журналі "Миколаїв літературний" (http://litnik.org/). 
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  Передбачена робота секцій: 
 

1. Секція української літератури (керівник – лауреат Шевченківської премії, , 

голова Обласної організації Національної спілки письменників України та Асоціації 

українських письменників, поет і публіцист Дмитро Дмитрович Кремінь);   

2. Секція російськомовної літератури (керівник – лауреат мiжнародної премії імені 

Миколи Гумiльова, член Національної спілки письменників України, поет В’ячеслав 

Тимофійович Качурин);  

3. Бібліотечна секція (керівник – директор Миколаївської науково-педагогічної 

бібліотеки Тетяна Іванівна Роскіна);  

4. Архівна секція (керівник – директор Державного архіву Миколаївської області, 

доктор історичних наук Лариса Леонідівна Левченко). 

 

Місце проведення конференції: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 1, Державний 

архів Миколаївської області; вул. Адміральська, буд. 31, Науково-педагогічна 

бібліотека м. Миколаїв. Робота секцій передбачена в приміщеннях держархіву 

Миколаївської області та Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська. 

 

Форма участі: очна, заочна. 

 

Для участі в роботі конференції просимо до 1 червня 2015 р. надіслати на електронну 

адресу Оргкомітету redactor@litnik.org 

 

1.Заявку (зразок додається); 

2. Тези доповіді обсягом від 2-х до 3-х сторінок або статті обсягом 12-24 сторінки (див. 

вимоги до оформлення). 

 

Вимоги до оформлення матеріалів для публікації:  

Текстовий редактор MS Word; шрифт Times New Roman,; 14 кегль; інтервал 1 пт; всі 

поля по 2 см; абзацний відступ - 1,25 см; вирівнювання по ширині. На початку статті 

вказується її назва, П.І.Б. автора, місто і організація. Примітки та посилання 

поміщаються в кінець статті. 

 

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування 

тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що 

відряджає. 

 

Контакти Оргкомітету:  

 

Картузов Костянтин Миколайович – заступник директора Науково-педагогічної 

бібліотеки м. Миколаїв – моб. т. 0667006112; E-mail: redactor@litnik.org 
 

Левченко Лариса Леонідівна – директор держархіву Миколаївської області, 

моб. т. 0675152480; E-mail: l.levchenko@mk.archives.gov.ua 
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ЗАЯВКА 

Прізвище, ім’я, по-батькові 
(повністю українською і 

російською) 

 

Науковий ступінь,  

вчене звання 

(українською, російською) 

 

Місце роботи, посада (повна 

назва організації та 

структурного підрозділу) 

(українською, російською) 

 

Назва літературного 

об’єднання, спілки 

(української, російською) 

 

Назва доповіді 

(українською, російською) 

 

Анотація доповіді (до 500 

знаків) 

(українською, російською) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва секції, до якої 

належить доповідь (з 

перелічених в оголошенні)  

 

Електронна адреса для 

листування  

 

Контактнi телефони  

 

Використання проекційної 

техніки на конференції 

так / ні  

Форми участі у конференції 

(необхідне підкреслити) 
Очна / заочна 

 

Чи потрібно забронювати 

місце у готелі? 

так / ні 

 

 

Пiдпис                               __________________ 


