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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XXV Міжнародної наукової конференції 

«Слобожанські читання», яка проходить з нагоди Міжнародного дня пам’яток і 

визначних місць та Дня пам’яток історії та культури. 

Провідною темою конференції є відновлення історичної пам’яті та збереження 

культурного надбання України. 
 

Планується робота за такими напрямами: 

 Охорона культурної спадщини України; 

 Консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація та пристосування пам’яток, 

 Монументальне мистецтво, мистецтвознавство; 

 Археологія, охорона археологічної спадщини;  

 Історичне краєзнавство; 

 Історія світових воєн XX століття; 

 Церковне пам’яткознавство; 

 Некрополі Слобожанщини. 
 

Дата і місце проведення: 19-21 квітня 2021 року, м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 9 

(Харківський художній музей). 
 

Заявки для участі у конференції та тези доповідей просимо надсилати до 

31.03.2021 року на електрону пошту oks.conferenc@gmail.com.  

Форма участі – очна та заочна (дистанційна). Звертаємо увагу, що в разі 

посилення протиепідеміологічних заходів, конференція буде проходити у відео-

форматі, про що буде повідомлено оргкомітетом додатково. 

Участь у конференції передбачає публікацію тез у збірнику матеріалів. Збірник 

автори зможуть отримати у електронному варіанті на сайті http://spadschina.kh.ua/. Усі 

опубліковані в збірці матеріали подаються в авторській редакції. 
Вимоги до оформлення тез: 1,5 міжрядкові інтервали, шрифт Times New Roman 14-

го розміру, вирівнювання за шириною, поля — 2 см. 

У заявці зазначити: прізвище та ініціали автора, місце роботи, навчання тощо, назву 

статті, текст. 

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для включення до 

програми конференції. 

Адреса оргкомітету: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 1 під’їзд,         

4-й поверх, к. 70.  

Контактний телефон: (057) 705-20-11 (Юлія Золотова), (067) 748-35-24 (Василь 

Іванов). 

 

Оргкомітет 

 

mailto:oks.conferenc@gmail.com
http://spadschina.kh.ua/


Заявка 

на участь у XXV Міжнародній науковій конференції  

«Слобожанські читання» 
 

 

 

Прізвище, ім’я та по-батькові  

Тема доповіді  

Секція  

Науковий ступінь, вчене звання  

Місце роботи, навчання,  (посада, 
відділ/кафедра, науковий ступінь, вчене 
звання  тощо), у разі наявності 

 

Телефон мобільний  

Е-mаіl  

Форма участі (очна/заочна)  

Необхідне обладнання для презентації 
доповіді (так/ні) 

 


