ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. У правому верхньому куті (шрифт
звичайний, без нахилу чи підкреслень):
 Прізвище та ініціали автора;
 Наукова ступінь та вчене звання
 Назва установи
2. Назва доповіді друкується великими
літерами, без нахилу чи підкреслень, по
центру
аркуша,
без
переносів,
відокремлюється від тексту одним вільним
рядком зверху та знизу.
3. Посилання підрядкові, посторінкові.
4. Обсяг статті має не перевищувати 3ох сторінок стандартного аркуша А4 у
форматі Microsoft Word. Шрифт Times New
Roman, 12 кегель, інтервал 1,5. Параметри:
праве та ліве поля – 2,5 см.
5. Автори несуть відповідальність за
достовірність поданих фактів і подій.

ДО ВІДОМА
УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ!
Проїзд, проживання та харчування – за
рахунок учасників конференції.
Організаційний внесок 1 грн.
при реєстрації.

“Наш рідний край – не є Київщина чи
Лемківщина, Гуцульщина чи Кубанщина,
Холмщина
чи
Таврія,
Полісся
чи
Чорномор'я,
Поділля
чи
Донеччина,
Бойківщина чи Харківщина, Підляшшя чи
Херсонщина, Волинь чи Полтавщина,
Чернігівщина чи Катеринославщина. Наш
рідний край – се велика, багата, славна
Україна .
Степан Рудницький

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра історичного краєзнавства
Кафедра нової та новітньої історії
зарубіжних країн
Львівська обласна організація
Національної спілки краєзнавців України

VIІ краєзнавча конференція
АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
КОМІТЕТУ:
м. Львів, 79000, вул. Університетська 1.
Кафедра історичного краєзнавства
Аудиторія 331.
Тел. ( 32) 239 43 9
e-mail: kf.kraeznavstva@gmail.com
facebook.com/Department.of.Local.History/

«ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ
ГАЛИЧИНИ»
13 березня 2020 року

Інформаційне повідомлення

м. Львів.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у
роботі
науково-практичної
краєзнавчої конференції «Історичні
пам’ятки
Галичини»,
яка
відбудеться 13 березня 2020 р. у
Львівському
національному
університеті імені Івана Франка.
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення

результатів

сучасних

наукових історико-краєзнавчих досліджень,
підготовка рекомендацій щодо подальших
досліджень історії Галичини.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Заявку на участь та тему доповіді
просимо надіслати до оргкомітету не пізніше
20. 02. 2020 р.

ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:
 Прізвище та ім’я автора (авторів).
 Науковий ступінь, вчене звання,
посада. Місце роботи (навчання).
 Тема доповіді.
 Робоча (домашня) адреса. Контактні
телефони.
 Електронна адреса.

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ
КОНФЕРЕНЦІЇ

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Секція 1. Історико-краєзнавча спадщина
Галичини: проблеми вивчення, збереження
та використання.
Секція

2.

Суспільство,

політика,

Реєстрація
учасників
конференції
триватиме з 9:
– 1 :
в 331 аудиторії
ЛНУ
ім. І. Франка
(м. Львів,
вул. Університетська, 1, кафедра історичного
краєзнавства).

економіка Галичини.
Секція

3.

Галичина

в

контексті

європейської історії.
Секція 4. Студентські краєзнавчі студії.

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ!
Робочою мовою конференції є
українська.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
На конференцію приймаються тези
доповідей, оформленні відповідно до вимог
зазначених
в
цьому інформаційному
повідомлені, що будуть включені до
збірника краєзнавчої конференції, а також
наукові статті, оформлені відповідно до
вимог редакції збірника наукових праць
університету “Наукові зошити історичного
факультету Львівського університету”.
Кінцевий термін подання матеріалів
конференції і наукових статтей до 10 квітня
2020 року за адресою: кафедра історичного
краєзнавства,
Львівський
національний
університет
ім.
Івана
Франка,
вул. Університетська,1, м. Львів, 79
,
Контактний телефон: (032) 239-43-90,
електронна адреса:
kf.kraeznavstva@gmail.com
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
НАУКОВОЇ СТАТТІ
Вимоги до оформлення статті розміщені
на web-сторінці за адресою:
https://cutt.ly/0rcmwY4
Обсяг статті не більше одного
друкованого аркуша.
Надсилати статті до 10 квітня 2020 р. на
електронну пошту:
kf.kraeznavstva@gmail.com

