ТРЕТЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: ЗБЕРЕЖЕННЯ,
ДОСТУП, ВИКОРИСТАННЯ
(ОНЛАЙН)
Дата

Середа 21 квітня –
Четвер 22 квітня 2021 р.

Організатори

Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний університет
Факультет лінгвістики та соціальних
комунікацій
Кафедра історії та документознавства
Центральний державний електронний
архів України
Литовський державний новий архів

Зміст

Діяльність
архівних,
музейних
та
бібліотечних установ у справі збереження,
використання та доступу до історикокультурної спадщини в умовах цифрового
суспільства;
керування
контекстними
записами, розширення комунікаційного
простору установ соціальної пам'яті; форми
проєктної діяльності; інститути соціальної
пам’яті та громадськість; особливості
підготовки фахівців з «Інформаційної,
бібліотечної та архівної справи» в умовах
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цифрового суспільства

Мета

Обговорити
нагальні
проблеми
та
визначити шляхи вирішення таких завдань:
Секція 1. Архівні, бібліотечні та музейні
установи як осередки національної пам’яті.
Секція 2. Цифровий простір установ
соціальної пам’яті: виклики, досягнення та
перспективи.
Секція 3. Культурно-освітні проєкти
інформаційних установ.
Секція 4. Міжнародний досвід збереження,
використання та організації доступу до
історико-культурної спадщини.
Секція 5. PR-технології установ соціальної
пам’яті з представлення та популяризації
історико-культурної спадщини.
Секція 6. Педагогічні проблеми підготовки
фахівців з інформаційної, бібліотечної та
архівної справи в умовах цифрового
суспільства.

Мови

українська, англійська

Форми участі

очна, заочна

Умови участі

1)Заявку подавати до 01 квітня 2021 р.
Зареєструватися можна за посиланням:
https://forms.gle/UCqc4JssV1ityS8p8

2)
Матеріали
доповідей
будуть
опубліковані у колективній монографії.
Обсяг доповідей 12-14 сторінок. Шаблон
зразка для оформлення матеріалів
доповідей – Додаток 1.
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Додаткова
інформація

Доповіді, які не відповідають вимогам
оформлення, до друку не приймаються.
Оргкомітет залишає за собою право
відхилити матеріали доповіді, якщо вони
подані невчасно або не відповідають
тематиці конференції.
3) Участь в онлайн конференції
безкоштовна.
Публікація у монографії 500 грн. Внесок
включає часткову компенсацію витрат,
пов’язаних
із
організаційним,
інформаційно-технічним і поліграфічним
забезпеченням видання монографії.
Контактні особи з питань оплати:
Бем Наталія Вікторівна. Оплата у:
ПриватБанк,
картка
№
5168742717595023,
з
відміткою
«Монографія»;
або Ількова Оксана Григорівна. Оплата за
поштовим переказом:
м. Київ 03058, для поштового переказу, до
відома.
Відповідальна особа з організаційних
питань: Кондрашевська Юлія Петрівна
fridom@ukr.net

Довідки за телефонами: +38(044)-406-7300; +38 (044)-406-77-02; +38(044)-406-68-93
Адреса
Оргкомітету:
Національний
авіаційний університет, кафедра історії
та документознавства
Проспект Любомира Гузара, 1, Київ-58,
03058, Україна
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