
Управління культури, національностей та релігій 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

Івано-Франківський краєзнавчий музей 
Івано-Франківський обласний музей визвольної боротьби ім. С. Бандери 

Асоціація музейників Івано-Франківщини 
Івано-Франківська обласна організація Українського товариства 

охорони пам’яток історії та культури 
 
 
27 травня 2018 року Івано-Франківський краєзнавчий музей проводитиме 

науково-теоретичну  конференцію «CУЧАСНІ АКЦЕНТИ МУЗЕЙНИЦТВА. 
ІСТОРІЯ, ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ». 

 
     Для обговорення на конференції пропонується тематика: 
1. Музейні заклади Івано-Франківщини - сторінки історії: державні, громадські, 

приватні. 
2. Етнографічні та археологічні дослідження. 
3. Проблеми реставрації в музеях. 
4. Роль музейних установ у період військових дій на Сході України. 
5. Майстри народних ремесел. 
6. Інноваційні аспекти розвитку екскурсійної роботи в музеях. 
7. Нові перспективи міжмузейної співпраці та підготовки фахівців. 
8. Музеї та музейництво: модернізація галузі як шлях до Європейського 

простору. 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції 
1. Робоча мова – українська. 
2. Подання матеріалу: стаття подається в електронному вигляді (CD – диск, 

електронна пошта: ifkm@i.ua) окремим файлом, назва якого повинна містити 
прізвище автора. Відправивши матеріал електронною поштою, будь ласка, 
зателефонуйте і отримайте підтвердження. 

3. Поля: зліва – 2 см., справа – 1,5 см., зверху – 2 см., знизу – 2 см. 
4. Обсяг роботи: доповідь – 10-12 стор., повідомлення – 5-6 стор. 
Набраного у редакторі Word 2007, шрифт -  Times New Roman, кегль – 14, 

міжрядковий інтервал – 1.5, абзац – 1.25. 
5. Вимоги до оформлення тексту: 
5.1. Анотація мовою статті та англійською (4-5 речень).  
5.2. Ключові слова подаються українською (5-8 слів). 
5.3. Текст статті друкується відповідно до вимог п. 4 цього запрошення. 
5.4.Оформлення списку «Джерела та література» за вимогами бібліографічного 

опису. 
5.5.Посилання у тексті на джерела та літературу робити у квадратних дужках 

(напр. [1, с. 12]). 
     Просимо Вас до 30 квітня 2018 р. подати заявку на участь у роботі 

конференції (форма довільна), яка повинна містити тему доповіді та коротку 
інформацію про учасника за адресою: 76018, Івано-Франківський краєзнавчий 
музей, вул. Галицька, 4а, тел./факс (0342)75-23-44, електронна  пошта: ifkm@i.ua. 
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     Контакти оргкомітету: 
1. Беднарчик Галина Михайлівна, заступник директора Івано-Франківського 

краєзнавчого музею, тел./факс (0342)75-23-44. 
2. Кравець Ганна Петрівна, вчений секретар Івано-Франківського краєзнавчого 

музею, моб.тел. - 0958962690. 
 

ЗАЯВКА 
на участь у роботі науково-теоретичної конференції 

«CУЧАСНІ АКЦЕНТИ МУЗЕЙНИЦТВА. ІСТОРІЯ, 
ЗДОБУТКИ, ПЕРСПЕКТИВИ ». 
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